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تسرهف
5تسرهف

هرامش 89 تاراشا -  12همانلصف 

باتک 12تاصخشم 

ینامسآ ياه  13همزمز 

يدمحم سابع  / باتفآ 13هار 

هداز یقت  هبیط  / نابرهم هناگی  14يا 

يرصیقریم قداصدمحم  دیس  !/ نک 14میادص 

يرغصا امیش  / یگرزب 15وت 

يدنرز لضف  هدیعس  / رادید 16يوزرآ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  لاس  هناهب  هب   ) 17تاولص

ناعراز هرینم  (/ 1) هینابعش تاولص  هب  17یهاگن 

هدازرکاذ نیسح  دیس  / دنراد ار  ناشدوخ  هلبق  رگید  18اهنآ 

نیدلاردب مظاکدمحم  / تسا هتفرگ  تونق  ار  وت  تاولص  رطع  19بش ،

يداب تهزن  / تاولص حوبص  زا  20هداب يا 

یجیهم هبادوس  / كرابم 21زاغآ 

یماظن راشتسم  همغن  / يدمحم لگ  يوب  23قرغ 

هدازربکا ریما  / قشع 24لوسر 

( هولصلا یلع  ّیح  ) زبس 25جارعم 

هداز حیبذ  هرطاف  / تونق 25هخاش 

مالس 26حبص و 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / رون ِمایپ  زا  رپ  یهاگشناد  26حبص ،

يریما نیسح  !/ اشگب 27مشچ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ناراب 27هسوب 

يریما نیسح  !/ قشع 29مالس يا 
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( سدقم عافد  نادیهش  ياپ  هب  اپ   ) اه قیاقش  30اب 

يریما نیسح  / تبرغ ناگتفرگ  30مارآ 

نامز هچیرد  31زا 

سرادم ییاشگزاب  31زور 

31هراشا

يدمحم سابع  / دنخبل ینابرهم و  31يوب 

نیدلاردب مظاکدمحم  / نابرهم رای  يوس  32هب 

یتاجنروپ یفطصم  / رهم 33يوهایه 

يدمحم هسیفن  ...تسا / هدرک  عولط  دیشروخ  34هرابود 

یقلاخ یلع  / ییافوکش 35لصف 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / نیریش 35تارطاخ 

يدیمح مثیم  / هزاجا 36اقآ 

ناقهد 38زور 

يداب تهزن  / هرفس 38تکرب 

ییاضر هدیمح  / شزاون ياه  38تسد 

یتاجنروپ یفطصم  / تدنلب یناشیپ  39گنر 

يدیمح مثیم  / یشاب زبس  40هشیمه 

نایرقاب دیمح  / راکادف 41ناقهد 

نابز شوخ  هیطع  !/ توق 41ادخ 

يدمحم سابع  / هدنیاز دور  42نوچ 

ناضمر كرابم  هام  43لولح 

43هراشا

يدمحم سابع  / ینامهم 43هام 

یتاجنروپ یفطصم  / اشامت 44نازیرلگ 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / لگ اب  لد  تیمیمص  يارب  45یتصرف 

يریما نیسح  / يزاسدوخ 46سالک 
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هدازربکا ریما  / نابرهم 47نابزیم 

يریدن هیقر  / هاگن 48اپارس 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ریبک 49نشوج 

نایرقاب دیمح  / نامیا ياه  هچوک  50رد 

يریما نیسح  / راهب ياپ  50يادص 

( ناضمر كرابم  هام  ياهرحس  هژیو   ) ...يرحس كرابم  52هچ 

ینوطالقس میرم  / دنمهوکش مان  52يا 

يداب تهزن  ماوت / هدرورپرهم  هدنب  57نم 

ینوطالقس میرم  / تباجتسا ياه  همشچ  هب  58ندیسر 

يداب تهزن  / تمحر یناشفارطع  60تقو 

يداب تهزن  / دوهعم 61ياهرحس 

ینوطالقس میرم  !/ ...وت قشاع  ماقم  تسا  62نیا 

يداب تهزن  رگید / تصرف  66کی 

ناریا طسوت  هتسه يا  ياه  شیامزآ  عنم  نامیپ  67ياضما 

67هراشا

يدمحم سابع  / تشونرس ياه  67هگرب 

يدرگناهج یناهج  69زور 

69هراشا

ییاضر هدیمح  / دیشروخ لابند  69هب 

يدمحم سابع  / ...قشع زا  زیربل  70یخیرات 

ینمیا یناشن و  شتآ  72زور 

72هراشا

يدمحم سابع  / تاجن 72هتشرف 

ییاضر هدیمح  / قافتا ياه  هظحل  73رد 

نایاونشان یناهج  75زور 

75هراشا
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يدمحم سابع  / رود ياه  قفا  75ات 

هدازرکاذ نیسح  دیس  !/ نک هاگن  نم  ياه  مشچ  76هب 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / شوماخ 77ياوجن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  يومع  بلاطوبا ، ترضح  79تافو 

79هراشا

یتاجنروپ یفطصم  / وت رهم  مرگ  79هراوهگ 

يدمحم سابع  / هکم نابرهم  80ردپ 

هدازربکا ریما  !/ هبعک يا راختفا  81وت 

مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  83تافو 

83هراشا

يداب تهزن  / يراکادف يانعم  هب  83ینز 

نایبیبح هّللا  حور  / لوسر 84رادلد 

یتاجنروپ یفطصم  / باتفآ راد  85هنیآ 

يدمحم سابع  / ...وت زا  86دعب 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ادخ و  لوسر  نایم  توخا  دقع  88ماجنا 

يدمحم سابع  / ینابرهم 88تشونرس 

یتاجنروپ یفطصم  / 89ردارب

كدوک یناهج  91زور 

91هراشا

يدمحم سابع  / يدوبن وت  91رگا 

يدیمح مثیم  / لسع 92معط 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  93تدالو 

93هراشا

يدمحم سابع  / ...يدمآ هک  93وت 

هدازربکا ریما  / لماک 94هام 

يداب تهزن  / تمارک راد  95هنییآ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 150زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


یسوط اروح  / ارآ لد  95هام 

داژن لیلخ  هدیعس  / ناراب 96لثم 

نافعضتسم نامورحم و  هب  کمک  هتفه  97زاغآ 

يدمحم سابع  !/ 97شاک

نابز شوخ  هیطع  !«/ اه مدآ  98«يا 

ردق 99بش 

99هراشا

يدمحم سابع  / تمحر 99يوب 

يداب تهزن  / ییاهر 100بش 

هدازربکا ریما  / ترفغم 100یناوارف 

يرصیقریم قداصدمحمدیس  /؟ تسا یبش  هچ  101نیا 

ظفاح تشادگرزب  103زور 

يدمحم سابع  / قشع ناوخ  103هنارت 

ییاضر هدیمح  / تاملک بت  104رد 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / انشآ 106رادید 

يریدن هیقر  / لالز 108ّسح 

يدمحم هسیفن  / لاس ياه  108لاس 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ندروخ  112تبرض 

112هراشا

يدمحم سابع  / گرزب 112هروشلد 

هداز حیبذ  هرطاف  / هنئمطم 113سفن 

هدازربکا ریما  / قوش ناتسآ  115رب 

یسوط اروح  / دش شیاه  مخز  مهرم  ریشمش ، 116تبرض 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / هاگرذگ 117نیرخآ 

یسوط اروح  / اهنت 118ِتلادع 

يدیمح مثیم  / عولط حبص  120نکم يا 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یهدنامرف  هب  مالسا  نایهاپس  طسوت  هکم  121حتف 

121هراشا

يدمحم سابع  / هنیآ رد  121هنیآ 

نایبیبح هّللا  حور  / لیئربج 122همزمز 

هدازربکا ریما  / قشع زکرم  124حتف 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  126تداهش 

126هراشا

يدمحم سابع  / الوم 126زیخرب 

هدازربکا ریما  / تخانشن یسک  ار  127وت 

هدازربکا ریما  / دییوگب هفوک  129هب 

نابز شوخ  هیطع  / بارحم 129هودنا 

هدازربکا ریما  / زار 130مرحم 

داژن لیلخ  هدیعس  / اهنت 131درم 

سدق یناهج  132زور 

132هراشا

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / هّزغ 132...ولا 

ییاضر هدیمح  / هدیپس 134ات 

يربکا همطاف  !/ زرابم 135زیخرب 

یمیظعلادبع همطاف  / ینیطسلف 135وت 

يدمحم سابع  / خرس 136نوتیز 

(( جع ) رصع یلو  ترضح  ناتسآ  هب   ) مهار رد  مشچ  نم  ار  138وت 

يدمحم سابع  / تندمآ قوش  138هب 

نیدلاردب مظاکدمحم  / تخرد زبس  139يوب 

يرصیقریم قداصدمحمدیس  / ...تروهظ اب  هک  140يا 

یقلاخ یلع  / یهار هب  141مشچ 

یقلاخ یلع  / ندمآ 141دیما 
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يدمحم سابع  / هتسخ 142یهام 

هدازربکا ریما  / وت 143نودب 

یمیظعلادبع همطاف  / دراب یم  زور ، 145کی 

زکرم 147هرابرد 
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هرامش 89 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 89

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

ینامسآ ياه  همزمز 

يدمحم سابع  / باتفآ هار 

.دش دهاوخ  هتسب  میور  هب  وت ، یب  ناهج  ياهرد  همه  .ما  هداتسیا  ییاهنت  هناتسآ  رد  وت ، یب  نم  یهلا !

یـسک يوس  هب  وت  زا  ریغ  تسا  هدرکن  تداع  مناتـسد  هک  نک  متباجا  سپ  دـنور ؛ یمن  رتارف  وت  ياعد  ناتـسآ  زا  میاـه  تسد  یهلا !
.دنروآ زاین 

نایرج يا  هدنرپ  چیه  نم ، یلاوح  رد  مهار ، هدرک  مگ  ما ، هداتفا  رود  وت  زا  هک  تساه  لاس  نم  یهلا !

.درادن

اه بآ  يانگنت  رد  هک  ما  یگنت  یهام  نانوچ  .دوش  یمن  ریزارـس  ما  هناـخ  ناویا  زا  هاـم  تسا و  هدرک  مگار  باـتفآ  هار  میاـه  هرجنپ 
.تسا هداتفا  رود  وت  ینابرهم  يایرد  زا  هک  یکچوک  یهام  تسا ؛ هدرک  ریگ 

، وت دای  زا  رود  هک  هاوخم  یهلا ! دـننک ! شومارف  ار  مریوصت  اه  هنیآ  هاوخم  دـنک ، قد  نارتوبک  يوب  زا  رود  ما  هناخ  ماب  هاوخم  یهلا !
.دریمب یشومارف  زا  يرابغ  تشپ  هک  يا  هتفرگ  راگنز  هنیآ  نانوچ  مسوپب ؛ شیوخ  ییاهنت  رد 

.دنک یم  مراشرس  وت  رطع  منادرگ ، یم  ور  هک  وس  ره  هب  ؟ مروآ ور  وس  مادک  هب  ما  ینارب  وت  رگا  یهلا !

.منک ناغارچ  وت  دای  اب  ار  ما  یکیرات  ياه  بش  ات  نک  زیربل  هدز  ناراب  ياه  هراتس  زا  ار  متونق  ياه  تسد  یهلا !
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.موش کیدزن  وت  هب  يدیشروخ  لاس  نارازه  هزادنا  هب  ات  مناوخب  وت  تسا ؛ هداتفا  هلصاف  اه  گنسرف  وت ، دای  نم و  نیب 

! رون ای  وت  ینابرهم  تیاهن  یب  باتفآ  ربارب  رد  مزیچان  يا  هرذ  نم  ینک و  یمن  شومارف  ارم  هاگ  چیه  هک  ییوت  یهلا !

.مکیرات هک  نک  قرغ  شیوخ  قلطم  ییانشور  رد  ارم 

هداز یقت  هبیط  / نابرهم هناگی  يا 

.متایح هشیمه  يوپاکت  رد  ما ، یگدنز  يراج  ياه  همزمز  رد  مناوخ  یم  ار  وت  یهلا !

ندوب وت  اب  تاظحل  هب  ارم  همزمز  مادک  دناشک ؟ دهاوخ  وت  يوس  هب  ارم  هچیرد  مادک  .دـمآ  مهاوخ  وت  يوس  هب  متـسه و  وت  زا  یهلا !
؟ دناسر یم 

!؟ وت زج  نم  يارب  تسیک  .میوج  یم  ار  وت  باتشرپ ، ناساره و  ما ؛ هزور  ره  ياه  هیناث  مگردرس 

هاگ نآ  دنک ، یم  کیرات  ار  نشور  ياهوسارف  يدـیماان ، هایـس  ياه  هدرپ  هک  هاگ  نآ  دـنوش ، یم  هتـسب  اه  هچیرد  مامت  هک  هاگ  نآ 
.منیب یم  ار  وت  طقف  تسین ، نم  سردایرف  سک  چیه  هک 

ياـمرگ هب  ار  نورد  يدرـس  مشوجب و  مهاوخ  یم  .موـش  لـالز  مهاوـخ  یم  وـت ، فـطل  راـس  همـشچ  يراـج  هب  ما  هدرپـس  ار  محور 
.مربب نیب  زا  تا  شتسرپ 

.مدنویپ یم  وت  هب  نتشیوخ  زا  هتسخ  کنیا ، یهلا 

«. رئارسلا یلبت  موی   » رد مهاوخ  یم  ار  اه  بلق  نیرتدیپس  یهلا !

يرصیقریم قداصدمحم  دیس  !/ نک میادص 

.يونش یم  ار  میاهاعد  هک  مناد  یم  اعدلا ! عماس  ای 

زا هاگ  چیه  يونش و  یم  ار  میادص  هک  تسا  شوخ  نیا  هب  ملد  طقف  مینک ، یم  تولخ  مه  اب  وت  نم و  زاین ، هداجس  رـس  هک  یماگنه 
.يوش یمن  هتسخ  میاه  لددرد 

ص:2
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.يدینش یم  ار  میاه  هلان  يدوب و  مروبص  گنس  وت  اهنت  مدرک ، یم  لغب  مغ  يوناز  هک  هاگ  نآ 

.يداد یمارف  شوگ  ما  هثاغتسا  دایرف  هب  هک  يدوب  وت  دش ، یم  ریزارس  نم  يوس  هب  الب  ناشورخ  جاوما  هک  هاگ  نآ 

ُهاـعد و اذا  ّرطـضملا  ُبیجی  نَّمَا   » يادـن وـت  داد ، یم  رارق  اـنگنت  رد  ارم  يرگید  زا  سپ  یکی  یگدـنز ، ياـه  يراوـشد  هک  هاـگ  نآ 
.يدرک تباجا  يدینش و  نم  زا  ار  َءوّسلا » ُفشکی 

ورف مناهانگ  بادرم  رد  هک  هاگ  نآ  .مدرب  یم  هانپ  ءافِـش » ُهرکذ  ُءاود و  همـسا  نم  ای   » رکذ هب  داد ، یم  جـنر  ارم  يرامیب  هک  هاـگ  نآ 
.يدرک یم  ما  يرای  يدینش و  یم  ارم  وفعلا  یهلا  ویرغ  وت  متفر ، یم 

مشوگ رد  يدرک و  یمن  تباجا  هنامیکح  يدینش و  یم  هک  يدوب  وت  دوبن ، محالـص  هب  هک  مدرک  یم  یتساوخرد  وت  زا  هک  هاگ  نآ 
.يدناوخ یم  ار  مکل  ٌّرش  وه  اْئیش و  اّوبُحت  نأ  یسع 

! نک میادص  ...ینک  میادص  وت  راب  نیا  هک  مراد  تسود  يونش ! یم  ار  میادص  هک  ییادخ  يا  کنیا 

يرغصا امیش  / یگرزب وت 

.تسا لجاع  ردقچ  کشا  زجاع و  ردقچ  نابز  وت  شیاین  رد  نم ! دوبعم 

رد شخبب و  تدوخ  یگرزب  ناـمه  هب  ارم  سپ  منیب ؛ یمن  ار  تا  یگرزب  هک  ردـق  نآ  مکچوک ؛ ردـقچ  نم  هک  یناد  یم  بوـخ  وـت 
! راذگماو شیوخ  تراقح 

ردـقچ اه  سای  مناد  یم  دنـسانش و  یم  اه  قیاقـش  ار  تهار  هک  مناد  یم  دـنناد ؛ یم  اـه  هشفنب  ار  تا  هناـخ  هک  مناد  یم  نم ! دوبعم 
هناشن ات  نک  مکمک  دنا ؛ هدرک  وت  روضح  كرد  هتـسیاش  ار  اه  هناخ  مامت  نحـص  نینچ ، نیا  هک  دنا  هدنکآ  وت  رطع  زا  ار  ناشنهاریپ 

! مبایب مندوب  يارب  ار  تندوب  ياه 

یم اه  هوک  .تسا  هراتس  حیبست و  هداجـس و  يوب  زا  رپ  شنماد  هک  ردقنآ  یتسه ؛ هک  دناد  یم  مه  ناراب  .یتسه  هک  مناد  یم  ایادخ !
هنوگچ اما  نم  دننک ؛ یم  تا  همزمز  زاوآ  هدرپ  ره  روش  رد  اهدور  تدننیب و 

؟ تمناوخب
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یلجت كرپاش  ياه  لاب  يور  تتردـق  تفارظ  ناراب و  کچوک  رولب  رد  تهاگن  تمظع  هک  هاگ  نآ  تمنیبب ؛ ات  راذـگب  ما  هداتـسیا 
.دبای یم 

.زومایب نم  هب  مه  ار  ندرک  زاورپ  يداد ، نم  ناشن  رگا  ار  سفق  نم ! دوبعم 

.تسا باتهم  زا  رپ  نم  ياه  مشچ  و  ... 

.دراد تتسود  ردقچ  نم  ياه  مشچ  و  ...

! نم قلاخ  هناگی  يا  نم و  هاگن  نمأم  يا  نم ! دوبعم 

: دیوگ یم  هک  مونش  یم  ایرد  زا  ار  ماهلا  یقیسوم  زور  ره 

«. ُبولُقلا ُِنئمطَت  هّللا  رکذب  الا  »

يدنرز لضف  هدیعس  / رادید يوزرآ 

! ایادخ

هک زور  نآ  روش ، دوب و  رون  زا  راشرـس  هک  يدوجو  يدومرف ، هیدـه  نم  یکاخ  دوجو  دـبلاک  هب  ار  تکاـپ  حور  لـالز  هک  زور  نآ 
هناش دـیما ، نیا  هب  اهنت  زور  نآ  مربب ، دای  زا  لزا  قارف  جـنر  منک و  لمحت  ار  هار  هلوغیب  نیا  هب  طوبه  رد  ات  مدرک  یم  هاگن  وت  هب  اهنت 

.تسویپ دهاوخ  تا  يدزیا  هاگرد  هب  دوز  یلیخ  هک  دیشک  شود  هب  تناما  راب  منازرل  ياه 

ار يدوجو  نیا  راذـگن  اهنت  سپ  دوش ؛ ناحتما  ات  دوشگ  مشچ  ایند  هب  هک  دوب  تا  هرابود  رادـید  يوزرآ  هب  ما  یکاخ  دوجو  ایادـخ !
.تسا هتسب  وت  دوجو  هب  هک 

.دنک شتسس  اجبان ، ياهرورغ  راذگن  هدنام ؛ راوتسا  وت  مان  اب  مناسرت  ياه  مدق  نازرل و  ياه  هناشن  ایادخ !

.مربن دای  زا  ار  ندیود  ات  نک  ما  يرای  تسا ، هتفر  همه  دای  زا  زاورپ  هک  هنامز  نیا  رد  ایادخ !

! دریگب هرخس  هب  ار  تاقولخم  تفارش  طلغ ، ياه  يوزرآ  راذگن  ایادخ !

.موشن رهاوظ  هتفیرف  ار و  ترخآ  مربن  دای  زا  هاگ  چیه  ات  نک  مکمک  ایادخ !

.هظحل کی  یتح  راذگماو ؛ مدوخ  هب  ار  مدوخ  ایادخ !
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  لاس  هناهب  هب   ) تاولص

ناعراز هرینم  (/ 1) هینابعش تاولص  هب  یهاگن 

هنیآ هدراهچ 

هک توبن  تخرد  زا  هخاش  هدراهچ  نارابرپ ، ربا  هدراهچ  ییاناد ، رون و  عبنم  هدراهچ  نشور ، هراتس  هدراهچ  ینارون ، باهش  هدراهچ 
فافـش هرجنپ  زا  ار  شمایپ  رون  هک  تسا  هدرک  هدارا  دـنوادخ ، دراد و  تلاسر  نامـسآ  رب  رـس  تسا و  تیدوبع  نیمز  رد  شا  هشیر 

.دناسر لامک  هب  دنایورب و  دوخ  تیاده  يامرگ  هب  ار  وا  دناباتب و  ناسنا  کیرات  دوجو  رب  كاپ ، دوجو  هدراهچ  نیا 

ار لامک  جوا  دـنوش ، هدـیزگرب  اه  نیرت  تمهدـنلب  اه و  نیرت  لالز  اه ، نیرت  كاـپ  ناـیمدآ ، عمج  ناـیم  زا  اـت  درک  هدارا  دـنوادخ 
، تقلخ نیا  تریح  رد  مدآ  شنیرفآ  زاغآ  زا  هک  نامـسآ  ناگتـشرف  ات  دـننایامنب ؛ ار  لماک » ناـسنا  ، » ناـشدوجو هنیآ  رد  دـنبایرد و 

بل ریز  دننیشنب ، ناشیادخ  نیسحت  هب  ناسنا ، هدیـسر  لامک  هب  دوجو  هدراهچ  نیا  روضح  رد  کنیا  دندوب ، هتخود  وا  هب  ریحت  مشچ 
.دننک هدجس  وا  رب  دنناوخب و  هّللا » كرابت  »

يامنهار هاگ ، نآ  دنسرب و  جوا  هب  دنورب و  ار  ادخ  ات  هدنب  شرع و  ات  شرف  كالفا ، ات  كاخ  ینتفر  هار  نانیا ، ات  درک  هدارا  دنوادخ 
.دنشاب ناگدنام  هار  رد 
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ندعم هدراهچ  ییاناد ، هنیجنگ  هدراهچ  دنا ؛ هتـسویپ  یگنوگادخ  ياهتنا  یب  يایرد  هب  دـنا و  هتـشذگ  ار  تیهولا  ات  تیدوبع  زا  اهنآ 
.دننک باریس  ار  یمدآ  هنشت  ناج  یهلا ، ینیقی و  مولع  زا  دنبایرد و  یحو  هب  ار  ادخ  مالکات  تمکح ، همشچ  هدراهچ  ملع ،

.دیوجب یهار  دربب و  یظح  یهلا  یحو  ياطخ  یب  ملع  زا  اه ، هنیآ  نیا  قیمع  لد  رد  ناسنا  ات  ادخ  مایپ  ربارب  رد  هنیآ  هدراهچ 

هب نایاپ ؛ یب  يدورد  مالـس و  دوبعم ؛ ناروآ  مایپ  رب  کیالم و  نانابزیم  رب  یحو ، تیب  لها  رب  توبن ، نادـناخ  رب  ادـخ  دورد  مالس و 
! اه هنیآ  اهربا و  اه ، تخرد  همه  ددع 

هدازرکاذ نیسح  دیس  / دنراد ار  ناشدوخ  هلبق  رگید  اهنآ 

هک ییاج  دنریگب ، رون  دندرگب و  دیـشروخ  درگ  هنادازآ  ات  دنـشاب  هتـشاد  ییاج  هکنیا  دـنراد ؛ مک  زیچ  کی  طقف  مدرم  نیا  الاح  ... 
.نتفرگ لاب  يارب  ییاج  ندش ، زبس  ندز و  هناوج  يارب  ییاج  .دنزومایب  دنزومایب ، دیاب  ار  هچنآ 

، یناملـسم ره  ات  دوش  انب  يدجـسم  دیاب  .دش  يرادیرخ  رانید  هد  هب  دوب ؛ هدیزگرب  ار  نآ  ربمایپ  بکرم  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  ینیمز 
، دـنروآ یم  گنـس  دـننک ، یم  کمک  همه  .دریگب  اپ  مالـسا  ساسا  ات  دوش  اـنب  يدجـسم  دـیاب  .دـنادب  دوخ  هناـخ  ار  نآ  همهاو  یب 

ینعی نیا  دـنک و  یم  راک  نارگید  هناش  رب  هناش  ربمایپ ، صخـش  یتح  .دـنیآ  یم  نادـنخ  دنـشک و  یم  ناـشتمه  شود  هب  ار  اـهراولا 
ياکنخ رد  دوخ  هکنیا  هن  .دراد  اه  گنس  نیا  لمح  ینیگنس  یتخس و  هب  ینیمضت  شنخـس  ره  تسا و  لمع  ربمایپ  اه ، هراشا  لوسر 

.شیایاوز مامت  اب  داشرا  ینعی  نیا  تسا و  نآ  لعاف  نیلوا  دوخ  دیوگب  هک  هچ  ره  .دننک  راک  نارگید  دیاسایب و  یلخن  هیاس 

زا و  يزع ، لبه و  تال و  ِغورف  یب  نادباع  نایشیرق و  راکـشآ  ینمـشد  هنیک و  یتهج  زا  تسا ! رطخ  ضرعم  رد  یبرثی  ياپون  مالـسا 
 - مه هب  تبـسن  جرزخ  سوا و  هدنام  لد  رد  هنیک  رگید ، يوس  زا  هنیدم و  لخاد  فارطا و  زومرم  شوماخ و  نایدوهی  رگید ، ییوس 

حالـصا و لوسر  دنکب  دیاب  هچ  .مدرم  نیا  يرادـیب  غورف و  يارب  تسا  يدـیدهت  تشاد -  لاس  تسیب  دـص و  يازارد  هب  يرمع  هک 
دیاش دیادزب ؟ نارای  نماد  زا  يردارب  یکاپ و  بآ  هب  ار  هنهک  مخز  نیا  ياه  هبانوخ  هکنیا  زج  حالص ؛
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.دناشنب ناشلد  رد  ار  تقفش  رهم و  رذب  مه ، يارب  دنوش  يردارب  مادک  ره  هکنیا 

.دندییاس نامیپ  هنوگ  رب  هنوگ  دندوشگ و  يردارب  شوغآ  ود ، هب  ود  لوسر  روتسد  هب  هک  دش  نیا 

.دوب هدمآ  درد  هب  نایدوهی  رهز  رپ  ياه  نابز  مخز  اه و  هیانک  زا  شلد  .دوب  هدش  مامت  شربص  رگید  تمحر  ربمایپ 

.درک یم  بلط  تسود  زا  شناوریپ  يارب  ار  یـشخب  تزع  مایپ  شبوطرم ، ناگدید  اب  تفرگ و  یم  نامـسآ  يوس  هب  ار  رـس  اه  بش 
نانآ هبرح  نیرت  گرزب  كرتشم  هلبق  دـندوب و  هدرک  دوخ  خـلت  نانخـس  هنایذوم و  راتفر  زیواتـسد  ار  یکچوک  هلئـسم  ره  ناـیدوهی ،
يارب هک  دوب  هتخادنا  ناشرومن  کیرات و  ياه  لد  رد  یتشحو  نانچ  رون  نیا  شرتسگ  دشر و  .دوب  هدـش  اپون  ناناملـسم  رازآ  يارب 
ترفن هدیسوپ و  نانخس  اه و  شسرپ  هریج  ار  ربمایپ  یتوکلم  اهتنا و  یب  تقو  اه  تعاس  .دندز  یم  تسد  یتنایخ  ره  هب  دوخ ، تاجن 

.درک یم  لمحت  ار  زیچ  همه  هداشگ ، يا  هنیس  اب  تقادص ، ربص و  لوسر  اما  دندرک ، یم  دوخ  زیگنا 

رهظ زامن  نایم  رد  تسرد  ادخ  لوسر  ارچ  تسناد  یمن  یـسک  .دنتـسیرگن  یم  بجعت  هدید  اب  ار  رگیدکی  همه  .دوب  هدش  مامت  زامن 
نادـنخ شاشب و  هرهچ  اما  دوب ؟ هداـتفا  ناـشلد  دـیما  يارب  يدـب  قاـفتا  ینعی  .تسا  هدـنادرگرب  رگید  يوس  هب  ار  شا  هلبق  زور ، نآ 

هلبق دـنراد ؛ ار  ناـشدوخ  هلبق  رگید  اـهنآ  رخآ  نیملـسم ، يارب  تـسا  رگید  یتزع  روآ  ماـیپ  مـسبت ، نـیا  دراد و  رگید  یفرح  ربماـیپ 
.ار ناشدوخ 

نیدلاردب مظاکدمحم  / تسا هتفرگ  تونق  ار  وت  تاولص  رطع  بش ،

.تسا زادنا  نینط  نیمز  هناریقح  ياه  طیحم  رد  تدای  تحاسم  تسوت و  رکذ  ینشور  باتفآ ، يوب  دادتما 

یتـخومآ و ییاـهر  توارطرپ  هجهل  دـندوب ، هتفرگ  ناـبایب  کـشخ  يوب  هک  ییاـه  ناـهد  هب  يدـمآ و  هک  تسوت  هب  قـلعتم  اـه  نرق 
.ار ییانیب  منبش  ياهاجه 

.دندش بش  زا  رت  کیرات  زور  هب  زور  وت ، نآرق  ياهرطس  اب  اه ، لهجوبا  هدروخ  هنایروم  هنهک و  طوطخ  يدمآ و 
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.دندش شیوخ  نفعت  يوب  ریگ  نیمز  اه ، « لبه  » و تال »  » يدمآ و

.دیجنگ دهاوخن  یتسه  سران  مهف  تاملک و  گنت  تیفرظ  رد  هاگ  چیه  تا  یگرزب  میظع ! قلُخ  بحاص  يا 

ياهربا .دیـسر  دـنهاوخن  وت  زا  يا  هرطق  كاردا  هب  مه  اه  سونایقا  هک  دـنناد  یم  بوخ  ییایرد  ياـه  لد  ادـخ ! هدـیرفآ  نیرترب  يا 
.دنراسمرش ناراب ، ياه  لگ  وت ، تفأر  رانک  رد  هک  دنناد  یم  فیطل 

.دننزب کلپ  وت  یناشیپ  هب  ور  هک  دنراچان  ندش ، يدبا  يارب  اه  غارچ  دنریگ و  یم  ماو  ندوب  یبآ  يارب  وت  لالز  مان  زا  اهایرد 

دای میرح  شون  حدـق  تسا ، هناتـسم  زبسرـس و  رگا  راـهب  ياـه  فرح  .وت  ناتـسآ  تمظع  شیپ  تسا  يزاـین  هساـک  نامـسآ ، دـبنگ 
.تسوت

.دراد عولط  تئرج  دروآ ، یم  هارمه  وت  زا  يا  هزات  ياه  فرح  نوچ  ادرف  تسا و  هدیشک  ریز  هب  ار  نامسآ  تفه  تدنلب ، مان 

ار یتشهب  ياه  هناشن  يدـمحم ، لگ  ندـییوب  اب  هک  قوش  ملاع  دـنز و  یم  وت  مان  رب  رهم  ياه  هسوب  هک  ساسحا  يایند  منم و  کـنیا 
.دنک یم  سح  یشاب ، نآ  رد  وت  هک 

ياه هلحم  .تسا  هتشاد  هگن  مرگ  ار  هنیدم  ياوه  لاح و  هک  تسوت  یسدق  ياه  سفن  کنیا  و  ... 

هب هتـسد  هتـسد  ار  مدرم  دـشک و  یم  نوریب  نهذ  یناگیاب  زا  خـیرات ، هب  یجیردـت  هضرع  يارب  ار  ترامـش  یب  ياه  تمارک  هنیدـم ،
.دهد یم  قوس  تلیاضف  يوس 

دکچ یم  ارح »  » مشچ هشوگ  زا  تا  هناقشاع  ياه  هزادگ  هرطاخ  زونه  .تسا  هتفرگ  تونق  ار  وت  تاولص  رطع  هک  بش  منم و  کنیا 
.دنک یم  هدجس  ار  وت  لماک  یناسنا  نوچ  بش  همین  أرقا »  » عولط اب  و 

.تسا هتشاک  اه  هقیقد  نهذ  رد  ار  تفرعم  زا  یناتسلگ  وت ، نیرز  ياه  شیاین  هک  یتسار  هب 

يداب تهزن  / تاولص حوبص  زا  يا  هداب 

ار يا  هناخ  رد  هکنآ  یب  یلئاس  يا  هدـید  اجک  .تسا  نیملاعلل  همحر  ترـضح  لیلحت  حـیبست و  رد  جرف ، شیاـشگ و  باوبـالا  باـب 
بدا و طرش  دبلطب ؟ ار  يزیچ  هناخ  بحاص  زا  دنزب ،
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.دبلطب تصخر  دریگب و  لوخد  نذا  یمیرح ، ره  هب  دورو  زا  شیپ  یمدآ ، هک  تسا  مارتحا 

ترضح سیدقت  اب  ییوگ  تسا ؛ دنوادخ  هب  هطساو  نیرت  کیدزن  نیرت و  بوبحم  رب  تاولـص  شیاین ، اعد و  ناتـسآ  هب  دورو  دیلک 
یم هضرع  ایربک  هاگرد  رب  ار  شیوخ  زاین  هّللا ، لآ  يدونشخ  هناهب  هب  يریگ و  یم  ار  قح  اب  وگو  تفگ  نخـس و  زاغآ  هزاجا  لوسر 

.يراد

یم لزان  وت  رب  تکرب  ریخ و  راونا  ییوگ  یتسرف ، یم  تاولـص  یلاـعت  قح  ترـضح  دزن  رد  ناگدـنب  نیرت  برقم  نیرتهب و  رب  یتقو 
دنک و یم  تسود  ناتـسآ  مرحم  انـشآ و  ار  وت  دـیادز ، یم  تناج  هرهچ  زا  یگبیرغ  رابغ  درد ، یم  ار  تناهانگ  ياه  یکیرات  دوش ،

.یتسناد یم  ار  زمر  دیلک  ییایربک ، میرح  هب  دورو  يارب  وت  اریز  درگن ؛ یم  وت  رب  تیانع  هاگن  اب  دنوادخ 

یم ولج  مدق  تما ، عیفش  ناونع  هب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ترـضح  تاولـص ، اب  هیلوا  ییانـشآ  زاربا  نیا  نمـض  هچرگا 
.دریگ یم  یشیپ  ناسنا  لکشم  رب  ییاشگ  هرگ  رد  دراذگ و 

خـساپ یب  ار  اهنآ  هتـساوخ  دریذـپن و  ار  شبرقم  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تطاـسو  دـنوادخ ، هک  يا  هدینـش  اـیآ 
!؟ دراذگب

هتفگ نخس  یلاعت  قح  اب  ییانشآ  رد  زا  مه  تسا ؛ هدیسر  فده  ود  هب  دنک ، یم  زاغآ  ار  شیوخ  ياعد  تاولـص ، اب  هک  یـسک  سپ 
دـنامب و لوفغم  یمدآ  شهاوخ  لاـح ، نیا  رد  دوش  یم  رگم  تسا و  هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  هّللا  لوسر  نادـناخ  تبحم  رهم و  مه  و 

! تاولص دمحم  لآ  دمحم و  رب  سپ  دوش ! هدناوخ  عونمم 

یجیهم هبادوس  / كرابم زاغآ 

ناشهایـس ياـه  تسد  اـب  شیوخ ، راـگزور  ینوزوماـن  هب  موکحم  همه  یناـمدرم  .تشذـگ  یم  بش  زا  لاـس  ياـه  لاـس  .دوب  بش 
.دوب مگ  لهاج  ياه  هژاو  تسم و  ياه  هرعن  نینط  رد  دمآ ، یم  نامـسآ  زا  رگا  یتح  ییادص  .دندرک  یم  روگ  هب  هدنز  ار  یگدـنز 

.باتفآ هب  تشپ  ياه  لد  نآ  گنس  گنس  رد  دوب  هدنام  هتفگان  ادخ  ...یمدآ و  یلاس  طحق  دوب و  نیمزرس 

تمس هب  هک  يراسهوک  زارف  رب  شیوخ ، نامسآ  ات  ياه  تولخ  لد  رد  .دینـش  یم  ار  اه  هظحل  همه  بش ، دادیب  يوس  نآ  اما  یـسک 
يدبا يزاورپ  هب  هاگنابش  ره  دوب ، راپسهر  ادخ 
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يدرم ياه  بل  هاگنابش ، ره  ...دنکارپ  یم  رهش  زارف  رب  ار  يدنوادخ  ناما  وا ، یئرمان  شیاین  هاگنابش ، ره  .تشگ  یمزاب  تفر و  یم 
.اورپ یب  جارعم  دوب و  اعد  تسد  ادرف ، یب  نامدرم  همه  نآ  زا  ادج  درک و  یم  شیادص  هک  یکیدزن  هشیمه  يادخ  دوب و 

.دندش یم  یحو  وا »  » تلاسر ياه  هناش  رب  هک  يدننام  یب  یسدق  ناگژاو  ...دوب و  ادص  اهنت 

یجنر یگتسخ و  چیه  یب  يا ، ههبش  چیه  یب  دیرفآ ؛ هک  يراگدرورپ  مان  هب  ناوخب  دمحم ! ناوخب  هفقو : یب  کیدزن و  .دیچیپ  ادص 
زاغآ ون  زا  ریگ ، نیمز  كاخ  نیا  يور  رب  درک  شراوتسا  ادخ  هک  یناهگان  دیشروخ  نیمز ، زا  ریزگان  نامـسآ  هنادرد  نیا ، دمحم  و 

.دش

، شیوخ مارآ  ياه  تسد  اب  دـناکت و  یم  یگتـسخ  زا  ار  تروبـص  ياه  هناش  نامـسآ ، تفه  کلام  هک  یتقو  تسا ؛ یکرابم  زاـغآ 
.دیارس یم  وت  تهابش  یب  تماق  رب  ار  تلالد  دنلب  نهاریپ 

کح راگدای  هب  دبا  ات  ار  دمحم  تولخ  ياه  هیرگ  بش  نینط  شیوخ ، كورتم  هنیس  رد  هک  یهوک  دش ؛ ریزارـس  هوک  هلق  زا  دمحم 
.درک

رگنـشور هک  ییاه  مشچ  اب  راگدنوادخ ، راگدنام  يادص  زا  یتماق  اب  یناگدنز ، لیدب  یب  هیامرـس  هژاو و  زا  همه  ییادر  اب  دـمآ ؛ وا 
.تسا هدناوخان  ياهزار  همه  هتفگان و  ياه  خساپ  همه  هناخ  جنگ  هک  يا  هنیس  اب  زورما ، ات  یتسه  ياه  هار  هروک 

.دیمد حبص  درک و  دنلب  شیوخ  باوخ  زا  رس  نیمز  دمآ ، دمحم 

مالک رد  مارآان و  رگ  هنتف  ياه  بلق  اب  سانـشانردق ، نامدرم  اـب  دـش  رت  ناـبرهم  ادـخ  هزجعم ، نآ  زبس  ياـه  تسد  هرفـس  تکرب  هب 
درک دهاوخن  باذع  ار  مدرم  نیا  وت  راگدرورپ  دمحم ! يا  : » دورس نینچ  شیوخ ،

(1) «. ینک یگدنز  اهنآ  نایم  رد  وت  هک  یمادام 
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ياه هچوک  سپ  قوش  زا  شا  هتـسخ  ناج  رتوبک  دوبن ، راگدرورپ  ریزگاـن  مکح  هب  رگا  هک  تسا  يا  هشیپ  تمـصع  ياـیرد  ربماـیپ ،
.دیجنگ یمن  ماجرفان  يایند  نیا  رد  دوشگ و  یم  رپ  هنیآ  ره  دنوادخ ، شوغآ  قوش  زا  توکلم ،

یپ رد  راکـشآ  رهم و  هب  رـس  هک  ییاه  مشچ  همه  دـنور ، یم  دـنیآ و  یم  هک  ییاـه  سفن  همه  ناراـگزور ، همه  راـگزومآ  ربماـیپ ،
.دناوخ یمارف  ام  تمس  هب  ار  تفرعم  ياه  هداج  دنتسین ، دنتسه و  تقیقح 

.تسا هدرک  راومه  شیوخ  رهم  ياه  تسد  اب  دوخ  وا  ار  همه  هک  هدنامن  یخالگنس  نامسآ ، هار  رد 

.دوب دهاوخ  هارمه  ار  تفیحن  ياه  هناش  ربمایپ  اه ، هظحل  مامت  رد  هک  تسین  یساره  يراذگب ، توکلم  ریسم  رد  اپ  رگا 

.تسا یتسه  زور  هنابش  دیشروخ  ربمایپ  .دنمولعم  اه  هار  .تسین  شیپ  رد  یهار  هروک  .دنکیدزن  هشیمه  وا  ياه  تسد  نک ! شیادص 
.وش راپسهر  نزب و  گنچ  وا  موصعم  ِناماد  رب 

یماظن راشتسم  همغن  / يدمحم لگ  يوب  قرغ 

دسرب نامسآ  هب  تراشب  نیا  دیاب ، دسر ، یم  هار  زا  یجنم 

دسرب نایناهج  مامت  هب  زاجح ، زبس  ياه  هچوک  زا  دیاب 

هدژم نیا  هدرکن ، هانگ  هب  دنریم ، یمن  نارتخد  نیزا  سپ 

دسرب ناردام  گنت  لد  هب  ناهج ، قلخ  مامت  زا  رت  شیپ 

هار زا  دسر  یم  هدعو  نیرخآ  زاجح ، زبس  ياه  هچوک  زا  کنیا 

دسرب نامزلارخآ  رد  وت  هب  شدیواج  هار  هک  ات  دسر  یم 

رترب رتراگزیهرپ ، هک  ره  دش ، ربارب  شبحاص  اب  هدَرب 

دسرب ناذا  همه  شوگ  هب  ات  ناوخب ، تسوپ  هایس  لالب  يا 
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تسا یهوبنا  تخرد  يدرمریش ، تس ، یهوک  دسر ، یم  هوک  زا  يدرم 

دسرب ناما  ناهج  قلخ  هب  ات  تساوخ ، شیادخ  زا  تاجانم  رد 

تسین شروهظ  زا  سپ  یلوسر  هک  تسا ، راصعا  مامت  لوسر  وا 

دسرب ناج  قمع  هب  ات  نابز  زا  شا ، هزجعم  نینط  ات  نک  شوگ 

تسا يدمحم  لگ  يوب  قرغ  ایند ، دسر ، یم  هار  زا  یجنم 

دسرب نامسآ  هب  تیادص  ات  تسرفب ، رتدنلب  یتاولص 

هدازربکا ریما  / قشع لوسر 

یبآ یهاگن  وحم  اه  هنیآ  غاب ، ياشامت  مرگ  اه  هرجنپ 

یباتفآ ینوراب -  ياوه  يوت  درک ، یگدنرپ  طقف  هش  یم  وت  اب 

هچیپ یم  يدموا  هکنیا  میمش  رهش ، يوت  هرآ و  یم  ربخ  میسن 

هچیپ یم  يدمحم  لگ  رطع  يراذ ، یم  مدق  وت  ات  اه  هچوک  وت 

تادص يوت  هیراج  قح  يادص  تزبس ، هاگن  وت  توبن  رون 

تاپ هب  هسوب  هنز  یم  شمه  نیمز  ندرگ ، یم  ترس  رود  هام  دیشروخ و 

ملاع مشچ  ود  تاشچ  زا  هنشور  ادخ ، یحو  ندعم  وت  هنیس 

متاخ لوسر  ییوت  دوخ  یتقو  یسپاولد ، هگید  دش  مومت  وت  اب 

هتشهب دوخ  اجنوا  ییوت  اج  ره  ساتشونرس ، ِنیرتهب  وت  قشع 

هتشون تشرد  ُتگنشق  مسا  ملاع ، تشونرس  حول  ور  ادخ 

هدیزگرب ییوت  هتفگ  هدنوسر  انومسآ  يادخ  وتِمالس 

هدیرفآ شربمغیپ  قشع  هب  یتسه ، وت  سه  هک  یچ  ره  ادخ  هتفگ 
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( هولصلا یلع  ّیح  ) زبس جارعم 

هداز حیبذ  هرطاف  / تونق هخاش 

.دنک منرت  ار  اه  لیلهت  اهریبکت و  ات  هدمآ  الاب  نامسآ  هرانم  رب  دیشروخ ،

ار هّللاالا » هلاال   » رکذ ییوگ  دزاون ، یم  ار  ناشیاه  هخاش  تونق  هک  یمیسن  ره  دنا و  هتفرگ  نامـسآ  تمـس  ار  ناشزبس  يور  اهورس ،
! دننک یم  ییاون  مه  وا  اب 

.دراد هناش  رب  ار  هولصلا » یلع  یح   » یکبس بارحم ، كاپ  نت  تسا و  هتساخرب  دجسم  راوید  رد و  زا  قح ، يانث  دمح و 

.درپ یم  ضوح  يا  هزوریف  هدرپ  رب  تیوضو  بآ  ياه  هرطق 

یلع یح   » یناـحور كاوژپ  دزیر ! یم  تناـج  هلاـیپ  رد  ار  تاـیح  ياوآ  نیرتادـص  شوخ  ییوگ  نذؤم ، اـب  اـه  میرکاـی  یناوخ  مه 
.تسا هدرک  تتسمرس  تسود ، هنامیرک  توعد  زا  حالفلا »

! دناوخ یمارف  شا  یمالکمه  هب  ار  وت  شتمظع ، همه  اب  هک  ینابزیم  تواخس  زا  ربکا ، هّللا 

.یسانش یمن  اپ  زا  رس  شا ، یتوکلم  میرح  رد  ندیشک  رپ  يارب 

.دیوگ یم  هّللا » كرابت   » دوخ هب  شتاقولخم ، همه  يور  شیپ  ادخ ، ییاس ، یم  یگدنب  كاخ  رب  هک  یناشیپ 

يایرد يوهایهرپ  مطالت  مه  زاب  ادخ ، رکذ  .دنک  یم  هتسارآ  تیارب  هناقاتـشم  ار  دوخ  تشهب ، هک  يا  هداس  فلکت و  یب  ردقنآ  الاح 
: ییوگ یم  بل  ریز  .تسا  هدرک  مارآ  ار  تلد 

.نادرگ تا  يزاین  یب  هاگرد  لوبقم  ار  نآ  ناشوپب و  تنایاپ  یب  لضف  فطل و  هب  ار  مزامن  ناصقن  اه و  یتساک  یهلا !
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مالس حبص و 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / رون ِمایپ  زا  رپ  یهاگشناد  حبص ،

.تسا طاشن  حبص  ياه  لگ  زا  رپ  اه ، هوک  نماد 

.دنا هدنام  حبص  ِشخب  يداش  راک  رد  همه 

، تسا هدرک  لدب  لگ  هب  ار  زیچ  همه  سب  زا  .دنلفاغ  نآ  زا  ایند  ياه  هناسر  هک  تسا  يربخ  نیرت  مهم  مدحبـص ، ندوب  زاس  یتفگش 
.تسا هدرک  تداع  ام  نامشچ 

نیرتداـش ناتـسبات ، ریمـض  رد  زییاـپ و  نتم  رد  ناتـسمز ، بلق  رد  یتـح  هتعاسدـنچ ! راـهب  نیا  هب  درپـس  لد  دوـشگ و  دـیاب  ار  هرجنپ 
.تسا هدرک  لامج  وحم  ار  یگدنز  يدابآ  هک  تساشامت  حبص  زا  اهریوصت ،

تفای حبص  طاسب  رد  ...و  یتسود  تفاطل ، زا  يا  هژیو  ياه  هولج  ...يرآ  .دنا  حبـص  هداوناخ  مه  ياه  هژاو  هدرورپ  تسد  اه ، یکاپ 
رد ار  یگدادلد  ياه  مرت  دیاب  .دورب  حبـص  مد  تاعاس  غارـس  دیاب  دـهاوخ ، یم  یلقیـص  فاص و  ياه  فرح  یـسک  رگا  .دوش  یم 

.نشور نایب  تسا و  رون  ِمایپ  زا  راشرس  هک  دنارذگ  حبص  هاگشناد 

.تسا يراج  تفلا  مالس و  هاگپ ، ياه  گر  رد 

انعم هنرگو  تسا ؛ هدـید  اهزیچ  نآ  قوش  كرحت و  یمرگ و  زا  دـبال  .تسا  هدز  همیخ  هاگ  حبـص  هناخیم  مد  شتمظع ، نآ  اب  یتسه 
.دوش ینشور  كاچ  هنیس  قشاع  هنوگ  نیا  تشادن 

! دراد يدیرم  نینچ  هک  حبص  داب  مرخ 

.تسا یتسود  ِرگید  ِمان  هک  هدیپس  هب  مینک  مالس  حبص و  هب  ور  مییاشگب  هرجنپ  مه  ام  مییایب  ...
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يریما نیسح  !/ اشگب مشچ 

لاصو دیما  هب  نارابیوج  دنا و  هدرپس  ام  نامشچ  هب  ار  شیوخ  ياه  هیاس  ناتخرد ، .دزو  یم  ناهاگحبص  میسن  تسا و  مداحیسم  اوه 
.دنباتش رد  ایرد 

.تکرح رد  رگید  یحبص  يوس  هب  نامز  تسا و  ناود  يا  هرذ  ره 

اوجن اه  تشد  شوگ  رد  يزرورهم  نالبلب  .دراد  هام  تکرح  ریـسم  هب  یمـشچ  هشوگ  باتفآ ، هدـیراب و  رهـش  ياه  هچوک  رب  قشع ،
.تسا هدش  دنلب  اه ، بآ  تاجانم  يادص  دننک و  یم 

! یشاب باوخ  درذگب و  يوک  رس  زا  یلیل  دنکن  رگنب ؛ ار  ناهج  ناج  اشگب و  مشچ 

! زاب تکرب  ناکد  تسا و  هدرتسگ  باتفآ  هرفس  يوشب ؛ رون  رابیوج  رد  تروص  تسد و  اشگب و  مشچ 

.دراد تا  هزات  هار  زا  ربخ  حبص ، لیحر  ینک ؛ نورب  هدولآ  بش  نت  زا  ار  بش  تلفغ  ات  اشگب  مشچ 

دوب ناوتن  نمیا  هک  هدید  يا  وش  رادیب 

تسا باوخ  لزنم  نیا  رد  هک  مدامد  لیس  نیز 

نکیلو وت  رب  درذگ  یم  نایع  قوشعم 

تسا باقن  هتسب  نآ  زا  دنیب  یمه  رایغا 

میراذگن ات  ایب  تشد  رد و  تسا  زبس 

« تسا بارس  هلمج  ناهج  هک  یبآ  رس  زا  تسد 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ناراب هسوب 

.دوش یم  عورش  حبص  میاشگ و  یم  مشچ  نم 

.دنیاشگ یم  مشچ  اه  هرجنپ  مدنخ و  یم  نم 
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! هتفرگ نامسآ  يوب  ناگدنرپ  مالس ،

! دهد یم  تاجانم  حبص و  زامن  يوب  زونه  ناتیاه  هناش  هک  ینارباع  مالس ،

! هرجنپ میسن  رد  اهر  ياه  تسد  ناراب ؛ قایتشا  رد  ياه  نادلگ  باوخ ؛ همین  ياهربا  رهش ؛ زیخرحس  ياه  نابایخ  مالس ،

! دیهد یم  تقادص  تمدخ و  معط  هک  ییاه  تسد  مالس ، يراج ! ياوه  رد  اهر  حبص  مالس ،

.دریگ یم  حبص  قوش و  رطع  مسفن ، .حبص  هزات  دنخبل  هب  منز  یم  هرگ  ار  باوخ  مزیخ و  یمرب 

ییوب دـهد ؛ یم  توارط  يوب  زور ، ره  زاغآ  اهوپاکت ، اه و  شالت  هماگنه  رد  دـیما ، زا  راشرـس  یتاملک  اه و  هژاو  زا  تسا  رپ  مناهد 
.تشذگ یم  اه  قاذم  اه و  ماشم  زا  تسد  هب  تسد  نآ ، رطع  تخپ و  یم  گرزبردام  هک  يا  هزات  نان  هیبش 

.مینک هدامآ  بوخ  رگید ، یعورش  يارب  ار  نامدوخ  ام  هک  تسا  یفاک  طقف 

.ردام هنانابرهم  ياه  هسوب  ردپ و  مرگ  ياه  تسد  يوب  دهد ؛ یم  یگدنز  عوبطم  يوب  حبص ،

.دهد یم  ار  اهراس  همشچ  یلالز  اه و  تخرد  دورس  يوب  حبص ،

.دننک هیکت  تیاه  هناش  رب  اهوپاکت ، اه و  شالت  ات  زیخرب  .تسا  هدمآ  شالت  دنخبل و  زا  يراب  هلوک  اب  حبص  يرهشمه ! مالس 

.يدنوادخ قشع  زا  دوش  رپ  تدوجو ، ياه  گر  ات  زیخرب 

یعورش تیاه  تسد  هک  تسا  هاگ  نآ  تمدخ ، قوش  لکوت و  هبح  ود  اب  شکب ؛ رس  هناحبص  زیم  يور  زا  ار  حبص  ناکتسا  زیخرب و 
.دنک یم  ناراب  هسوب  ار  يدنوادخ  دنخبل  تیاه ، مشچ  دنریگ و  یم  وضو  ار  هرابود 
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.يروآرب شالت  هدارا و  زا  یتسد  یناوت  یم  وت 

، دیشروخ .ار  مدرم  هب  تمدخ  ینک  یم  زاغآ  دیما ، لکوت و  زا  يراب  هلوک  اب  یشک و  یم  رس  دیشروخ ، دنخبل  یلالز  زا  ار  حبـص  وت 
ناراب هسوب  ار  تیاه  هدنخ  دهد و  یم  ناکت  تسد  تیارب  قاتا  هرجنپ  زا 

.دنک یم 

يریما نیسح  !/ قشع يا  مالس 

.ار یگدنب  حبص ، ره  منک  یم  زاغآ  امش  مان  هب  نم 

! قشع يا  میوگ  یم  تمالس  ار و  هناقشاع  حبص  نیا  منک  یم  زاغآ  وت  مان  هب 

! دوعوم يا  قرشم ، يوس  هب  هداتسیا  ناتخرد  يوزرآ  يا  اه ، هّرذ  ناج  رد  یگدنز  ناوت  يا  میوگ ، یم  تمالس 

ره هتـسخ ، رـشب  وت ، ندیـسر  دیما  هب  دنیاشگ و  یم  مشچ  وت  ندید  يارب  اه  لگ  دنک و  یم  عولط  تندمآ  دـیما  هب  باتفآ  زور ، همه 
.دزاس یم  شالت  هناهب  ار  حبص 

یم مالـس  مه  هب  وت ، مالـس  باوج  دـیما  هب  اه ، نابایخ  اه و  هچوک  لوجع  نارباع  تسا و  هنهک  يراظتنا  نتـشون ، هناهب  ناهاگحبص ،
.دنهد

! دنونش یم  ار  تمالس  باوج  ینامسآ ، زور  نیمادک  حبص  دنتسناد  یم  شاک 
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( سدقم عافد  نادیهش  ياپ  هب  اپ   ) اه قیاقش  اب 

يریما نیسح  / تبرغ ناگتفرگ  مارآ 

یم شاک  تسا ؛ هدننکـش  تخـس  نامز  .دیتشذگ  نآ  زا  قشع  تّوق  اب  هک  يدنورا  زا  رتدـنت  امتح  تسا ؛ دـنت  نامز  هناخدور  نایرج 
دوب ساملا  صولخ  هب  هک  ناتیاهزامن  هب  دوب ؛ يدمحم  خرس  گنر  هک  ناتیاه  مخز  هب  دیسر ؛ امـش  هب  تشذگ و  نامز  دنورا  زا  دش 

! تقیقح بان  رایع  و 

! دیسر امش  هب  دش  یم  شاک 

نامـسآ و تعـسو  درک و  امـش  مان  هب  دیاب  ار  ناهج  يایفارغج  هک  میوگ  یم  نم  یلو  دـنا ، هدرک  ناتمان  هب  ار  نامرهـش  ياه  نابایخ 
.دخرچ یمن  امش  مان  هب  زج  نابز  تسا  يرید  .ار  نیمز 

ام تسین ، یگرم  ار  امش  هنرگو  دنا ؛ هدیـشک  كاخ  زا  يا  هدرپ  ام ، مشچ  يور  رب  .نامز  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  میا  هدش  مگ  ام 
دیاش میوش ! ادیپ  دیاش  دیزادنیب ؛ هانگ  غاد  ياه  لمر  ناگدش  مگ  ندرگ  رب  ار  ناتیمخز  كالپ  دـیبایب ! ار  ام  میکاخ ؛ تبرغ  ناریـسا 

.دزومایب ام  هب  ار  وگم  ياهزار  هک  دوش  یمان  هکف ، دیاش  دناشکب ؛ قح  يوس  هب  ار  ام  امش ، هتخیر  قحان  هب  نوخ  يوب 

ار و یگدنز  ار ، قشع  میزومایب  ات  دـیناوخب  ههوکود  ناگداپ  هب  ار  ام  نات ! هدیکـشخ  ياه  بل  یمخز و  يولگ  اب  دـینک ؛ ادـص  ار  ام 
.ار گرم 
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نامز هچیرد  زا 

سرادم ییاشگزاب  زور 

هراشا

هبنش

رهم 1385  1

نابعش  29

1427

Sep . 23  . 2006

يدمحم سابع  / دنخبل ینابرهم و  يوب 

.دناوخ یم  زاوآ  ندش ، رادیب  روش  تیاه  کلپ  تشپ 

.دنا هتسشن  وت  کچوک  ياه  مدق  قاتشم  اه  نابایخ 

.دنیامش هناکدوک  ياه  ناجیه  رارق  یب  اه ، هچوک 

رتفد يوب  تسیب /  ياه  هرمن  يوب  اهور /  هدایپ  هناـکدوک  قوش  يوب  هسردـم /  سرد و  يوب  دـنخبل /  يوب  یناـبرهم / يوب  رهم / يوب 
 . ...يوب مادم /  ینابرهم  یتسود /  يوب  مامتان /  ياه  قشم  يوب  باسح / 

ياه گرب  قوش ، اب  ات  دـنوش  یم  هدامآ  ناتخرد  .دـنهد  یم  سرادـم  ییاـشگزاب  ربخ  اـه ، كدـصاق  .دروآ  یم  روش  دوخ  اـب  زییاـپ 
هوبنا ياه  هخاش  رب  اهراس  دـنزیرب و  دـنور ، یم  هسردـم  هب  هناقاتـشم  هک  یناکدوک  رـس  رب  یگنر ، ياهذـغاک  نوچ  ار  ناشگنراگنر 

ياه هنوگ  رب  حبـص ، ره  ار  شرطعم  ياه  سفن  میـسن ، .دـننک  ناشهار  هقردـب  ار  ناشمرگ  ياهزاوآ  اـت  دـنا  هدیـشک  فص  ناـتخرد 
.دنودب هسردم  رظتنم  طایح  ات  هناقاتشم  دنراذگب و  اج  اهراوید  هاتوک  ياه  هیاس  رد  ار  باوخ  ات  دمد  یم  ناش  هناکدوک  یباخرس 
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.تسا هدرک  رپ  قوش  روش و  رسارس  ار  هسردم  يامنرجآ  ياهراوید 

.دنشکب شوغآ  رد  ار  دوخ  کچوک  نانامهم  ات  دنا  هداتسیا  اهرد  هناتسآ  رد  زاب  شوغآ  اب  اه ، سالک 

يدنخبل اب  قشع ، ات  دنک  ناش  یتسود  ياه  هژاو  زیربل  نابرهم ، یملعم  یمیمـص  ياه  تسد  ات  دـنرظتنم  هناربص  یب  هایـس ، ياه  هتخت 
.دنیشنب نازومآ  شناد  کچوک  ياه  بل  رب  ریزگان ،

نازرل ياضف  دـننک و  زاورپ  ناکدوک ، هدز  ناجیه  ياه  سفن  رد  ات  دـنوش  یم  هناورپ  دـنریگ و  یم  ناج  هایـس  ياه  هتخت  رب  اه  هژاو 
ياهزور بارطضا ، قوش و  ناجیه و  هرهلد و  رسارس  ییاهزور  .هسردم  زاغآ  ياهزور  دراد  یلاح  روش و  هچ  .دننک  مرگ  ار  سالک 

، قشع هک  ییاهزور  .دـنیاهور  هدایپ  رد  يراج  هناکدوک  ياهادـص  زیربل  ناجیه  ِشوخ  رـس  اه  نابایخ  هک  ییاهزور  هسردـم ، رهم و 
تسش ناکدوک  رطعم  ياه  سفن  رد  ار  ناشنت  باتفآ ، ندمآ  الاب  اب  ات  دشک  یم  كرس  اه  سالک  هرجنپ  تشپ  زا  هناقشاع  رحـس  ره 

، هام هک  ییاهزور  .دوش  یم  رادـیب  اـه  سورخ  زاوآ  زا  رتدوز  حبـص  ره  نتفر ، هسردـم  قوش  هب  باـتفآ ، هک  ییاـهزور  .دـنهد  وشو 
! دور یم  باوخ  هب  قشم ، ياهرتفد  رس  يالاب 

! ندیود هسردم  طایح  ات  هناکدوک  هرابود  دراد  یسح  هچ  ریخ ! هب  نابرهم  ياهزور  نآ  دای 

نیدلاردب مظاکدمحم  / نابرهم رای  يوس  هب 

.تسا یگتسبمه  يادص  نیرتدیدج  زاغآرس  نیا ، دوش و  یم  متخ  رهم  هسردم  هب  نشور ، ياه  هار  همه  زورما 

، رگید راب  ات  دنا  هدمآ  درگ  یطیحم  رد  یعمج  هتسد  ياه  قوش  .دشوج  یم  رهم  هام  روضح  رد  یگنرکی ، افص و  ياه  مشچ  زورما ،
.دنریگب نشج  ار  نابرهم » رای   » يوب

.دنا هتشاذگ  رس  تشپ  اه  هچب  هک  یناتسبات  زا  رت  مرگ  یخساپ  دنهد ؛ یم  خساپ  ار  اه  تسد  مالس  دنیآ و  یم  هتسد  هتسد  اه  باتک 

.د 20 نک هریخذ  لصف ، رخآ  ات  ار  يوق  سح  کی  داش ، يوهایه  نیا  رد  ات  تسا  هدمآ  مه  رهم  هام 
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.تسا تبحم  اه ، فیک  هراونشج  مایپ  زورما ،

! تسا هدش  زجاع  يزییاپ  زور  نیا  كرد  زا  ردقچ  راهب ،

.دشکب ریوصت  هب  ار  طایح  ياه  شوجو  بنج  نیرتداش  دناوت  یمن  یتسدربز  شاقن  چیه 

ياهزور حور  یب  تولخ  کنیا ، دـندروآ و  رد  تلاسک  ییاهنت و  زا  ار  هسردـم  هک  راشرـس  ياه  قوذ  اه و  ساـسحا  نیا  رب  نیرفآ 
! دننز یم  هدنخ  هچنغ  هچنغ  ار  شا  هتشذگ 

ره هک  دـنیب  یم  ار  اه  هچب  ياه  لد  .دـنیچ  یم  اه  هشوخ  دریگ و  یم  اه  هشوت  درذـگ ، یمن  ماـف  هرقن  زور  نیا  زا  یگداـس  هب  میوقت 
نیرتاـبیز و يزودـنا ، شناد  .تسین  ساـیق  لـباق  يدـیپس ، نـیا  اـب  يزور  چـیه  هـک  یتـسار  هـب  .دـنرت  نـشور  حبـص ، زا  ناشمادـک 

.تسا هتشاذگ  نونکا  قیاقد  رب  ار  شیوخ  رثا  نیرتراگدنام 

.دنا هدروآ  دوخ  ياه  یسالک  مه  ناملعم و  يارب  اه  هچب  هک  تسا  زورما  هیده  يزرورهم ، هناقشاع  فینصت 

.دنز یم  جوم  یتسود  ياه  سالک  رد  یماکداش 

.دریگب هیحور  ناوارف  دجو  نیا  زا  شناد  رابرپ  لصف  ات  تسا  هدروآ  هسردم  هب  هرابود  داش ، نانچمه  ار  اه  هچب  هاگن  ناتسبات ،

یتاجنروپ یفطصم  / رهم يوهایه 

هک يزور  ینتـشاد ؛ تسود  ياهریدـم  زوسلد و  ياه  مظان  زور  .نابرهم  روبـص و  ياه  ملعم  زور  داش ، نازومآ  شناد  يوهایه  زور 
.رابغ هچ  ره  گنج  هب  دور  یم  شالترپ ، شارف  زاب 

دنخبل شناد  سرد و  یلاها  يور  هب  دنا ، هدش  رادیب  یناتـسبات  باوخ  زا  هک  هسردم  ياه  یلدنـص  اهزیم و  اهراوید ، همه  هک  يزور 
.دننز یم 

.ییاناد غاب  تمس  هب  دنور  یم  هک  یهاگحبص  ياه  فص  رس  اه  فیک  مظنم  هژر  زاغآ 

اج نامه  دوش ، یم  هتخاس  اه  هژاو  رجآ  اب  هک  ار  يا  هناخ  نامه  ار ؟ اجک  دیـسرپ  یم  .میزاسب  ار  ییاج  اـم  همه  تسا  رارق  زورما ، زا 
هزات رت و  نتفرگ ، دای  ندناوخ و  باتک  اب  هک  تسا  دابآ  یتقو  هک  اج  نامه  دراد ، هدـنز  زبس و  ياه  گرب  سنج  زا  ییاه  هرجنپ  هک 

.میوگ یم  ار  نامیاه  لد  هناخ  دشاب ، هدش 
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كاپ ار  ینادان  كاخ  درگ و  شیاه  هشیـش  يور  زا  دینزب ، یبآ  ار  ناتنینزان  ياه  لد  هک  دیور  یم  هسردـم  هب  زورما  امـش  همه  سپ 
.دیریگب نشج  ار  هسردم  دلوت  زور  دیشکب و  شزاون  هب  یتسد  اه  هزبس  اه و  لگ  هب  .دیهدب  ییافص  ار  دنمشزرا  هناخ  نیا  دینک و 

لاس زاغآ  گنز  يادـص  رظتنم  هدز ، ناجیه  روط  نیمه  دوش ، یم  هک  رهم  لوا  لاـس ، ره  شاـک  میناـمب ! زومآ  شناد  هشیمه  شاـک 
.میجنگن نامدوخ  تسوپ  رد  دیدج ، یلیصحت 

! مینادب رتشیب  ار  یمیمص  ياه  ملعم  ردق  شاک 

يدمحم هسیفن  ...تسا / هدرک  عولط  دیشروخ  هرابود 

.موش یم  رادیب  باوخ  زا  دـنا ، هدـییور  ما  هرجنپ  رانک  هک  اه  هنوباب  زا  ییوب  اب  نم ، .هسردـم  مرگ  دیـشروخ  لوا  تسا ؛ رهم  لوا  زاب 
.دنز یم  دنتدنت  مبلق  تعاس 

ردام مه  زاب  .مراذگ  یم  هناکدوک  يداش  زا  یفیک  رد  مراد و  یمرب  دننز ، یم  کمشچ  دیـشروخ  عولط  تشپ  زا  هک  ار  میاه  باتک 
، لبق لثم  ات  هدرک  شرافـس  مردام  .مروخب  ابفلا  نیریـش  لسع  زا  يا  هعرج  اب  حـیرفت ، گنز  رـس  اـت  هتـشاذگ  ییانـشور  ناـن و  میارب 

تسرد دنا ، هتشون  میارب  اه  هتشرف  هک  ار  ما  یگدنز  قشمرس  مدرگ ، یمرب  هک  یتقو  مراذگناج و  هسردم  رد  ار  ما  يداش  ياه  هظحل 
.میسیونب

نیرمت ار  اه  يدـب  اه و  یبوخ  قیرفت  عمج و  تسا  هتفگ  دوش ، یم  هدوشگ  هدـنخ  راشبآ  هب  هک  ییاه  بل  نآ  اـب  هشیمه  لـثم  ملعم ،
.دیایب متسد  یگدنز ، باسح  ات  منک 

يزارد نایلاس  .ما  هدـش  دـنلب  باوخ  زا  تسا ، هدـییور  ما  ییاهنت  هرجنپ  رانک  هک  اـه  هنوباـب  زا  ییوب  اـب  نم  تسا و  رهم  لوا  مه  زاـب 
.مسرب رید  دنکن  هک  مراد  ساره  مرپ و  یم  باوخ  زا  اه  هلچلچ  يادص  اب  رهم ، لوا  زور  حبص  هک  تسا 

مدـنب و یم  ما  یکدوک  ناتـسد  اب  ار  منامـشچ  مزیخ ، یمرب  هلاسرازه  یباوخ  زا  راگنا  موش و  یم  هلاـس  تفه  نم  رهم ، لوا  لاـس  ره 
دـنناوخب و سرد  هسردـم  رد  ات  دـنور  یم  اـه  سگرن  اـه و  کـخیم  اـب  میاـه  یـسالک  مه  ما ؛ هدـید  تسرد  .منک  یم  زاـب  هراـبود 

.موش رت  گرزب  مناوخب و  مندوب  زاغآ  زا  ار  ما  یگدنز  باتک  مسرب و  اهنآ  هب  ات  مود  یم  مه  زاب  .دنوش  هلاسرازه 
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میوزرآ فص  رد  مه  نم  .دـنک  یم  مهاگن  ییانـشور  يوب  زا  راشرـس  یهاگن  اب  هداتـسیا و  سالک  رد  راـنک  مه  زاـب  مناـبرهم ، ملعم 
زاغآ سرد ، .موش  یم  هریخ  دزیر ، یم  رون  نآ  زا  هک  هسردم  هایس  هتخت  هب  منیشن و  یم  خیرات  تکمین  تشپ  .موش  یم  سالک  دراو 
یلگ .میراد  باسح  نیرمت  اه  سگرن  اب  .درب  یم  دوخ  اب  ار  سالک  هدـنخ ، برـض  لودـج  رارکت  زا  يداش  روش و  جوم  دوش و  یم 
هبور مراذـگ  یم  مریگ و  یم  تسد  رد  هک  یلگ  هتـسد  دوش  یم  مه  يور  ردـپ ؛ يارب  یـسگرن  ردام و  يارب  لـگ  کـی  ملعم ، يارب 
يارب هرابود  يدیـشروخ  دفکـش ؛ یم  هسردـم  طایح  رد  دیـشروخ  دـیآ و  یم  راهب  شدورو ، زور  رد  هک  دـنادب  زییاپ  اـت  هنیآ  يور 

.تسا نتفکش  یلاعت و  دیون  هک  ییادرف 

یقلاخ یلع  / ییافوکش لصف 

هدش اون  مه  زییاپ  ياه  ماگ  اب  هک  ییاه  مدق  دنز ؛ یم  مه  رب  ار  نابایخ  توخر  مرن ، ییاه  مدق  يادص 

.تسا

تیرـشب یلاعتم  تایح  گنهآ  برـض  نیا  .دریگ  یم  برـض  ناکدوک ، دـنلب  اما  کـچوک  ياـه  ماـگ  رد  یتسه  بلق  نابرـض  نینط 
یـشیوپ هب  ار  رهـش  مامت  هک  تسا  يرادیب  گنز  ياوآ  نیا  .تسا  یگدنز  يادص  نیا  .تسا  یگنهرف  تایح  دنلب  يادص  نیا  .تسا 

هن ترفن  دوش و  یم  عمج  یتـسود ، .دـسر  یم  ناوت  هب  قشع  برـض و  تبحم ، دوش ؛ یم  شخب  تلادـع ، هراـبود  .دـناوخ  یم  هزاـت 
.تشاد دهاوخن  دوجو  یترفن 

.تسا زیگنا  هرطاخ  ردقچ  اه  تکمین  ریجریج  يادص 

! اپرب .میوگ  یم  ار  ملعم  دناشن ؛ دهاوخ  ورف  ار  شناد  ناگنشت  شطع  یسک  دیآ ؛ یم  یسک  ياپ  يادص  ... 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / نیریش تارطاخ 

.مورب باوخ  هب  اه  کشجنگ  اه و  تخرد  اب  مرتفد و  ياه  هناش  رب  مراذگب  رس  ات  ما  هدمآ  هرابود 

.منک رپ  تسا ، مزال  ندوب  گرزب  يارب  هک  هچ  ره  زا  ار  مرتفد  ات  ما  هدمآ 
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! هناکدوک ياه  هراعتسا  فیصوت و  گنر  هب  یتاملک  زا  دش  یم  رپ  میاشنا  گنز  هک  یتاعاس  هچ 

.دنک کیدزن  اهالاب ، هب  هلپ  هلپ  دریگب و  ار  ما  هناکدوک  ياه  تسد  ات  تسا  هدمآ  اه  مسبت  اه و  هزات  زا  يدبس  اب  هرابود  رهم » »

دروآرد و ادـص  هب  ار  ییاناد  عورـش  گنز  ات  تسا  هدـناسر  هسردـم  هب  تسا و  هدـنک  ار  شدوخ  ناتـسبات  مرگ  ياه  هچوک  زا  رهم ،
.دوش ام  ياه  سرد  زا  یکی  دوخ ، نیا  دزیرب و  اه  یشاک  اه و  لودج  يور  ار  ناتخرد  درز  ياه  گرب 

رپ اه  میسقت  عمج و  اه و  هلداعم  اهرعش و  اهدنپ و  اه و  ناتـساد  زا  اه ، فیک  دنراذگ و  یم  اه  فیک  هناش  رب  رـس  اه ، باتک  هرابود 
.دنوش یم 

لگ متارطاخ  تروص  رد  ردام ، مرگ  هسوب  دنک و  یم  هقردب  هسردم  ات  ار  ما  هناکدوک  قایتشا  ردـپ ، مرگ  ياه  تسد  تسا و  حـبص 
.دزادنا یم 

كرـس اه  هژاو  تاملک و  رب  سالک ، ياه  هرجنپ  هشوگ  زا  ات  دـنا  هتفر  ـالاب  هسردـم  راوید  ناوزاـب  زا  قشاـع ، هشیمه  ياـه  کـچیپ 
.دنشکب

.دننک یم  یشاقن  گنراگنر  ياه  لگ  زا  رپ  یناتسلگ  لکش  اب  ار  ملع  راهب  دنوش و  یم  دنلب  یبآ ، زبس و  زمرق و  دیفس و  ياه  چگ 

زور نیلوا  رد  هک  دـهد  یم  ار  مملعم  دـنخبل  يوب  مه  زونه  .دـهد  یم  ار  قشم  یهاـک  رتفد  يوب  مه  زونه  میوب ؛ یم  ار  میاـه  تسد 
.میتشاذگ نام  تارطاخ  رتفد  رد  میتشادرب و  ام  دیشاپ و  سالک  هب  هسردم 

مرادرب ار  مباتک  رتفد و  موش و  هلاس  تفه  رگید ، راب  کی  هک  دنز  یم  دایرف  ارم  نم ، رد  ییادص  دیآ و  یمرد  ادص  هب  هسردم  گنز 
.منک رورم  هرابود  ار  اه  هسردم  شیاشگ  نیریش  تارطاخ  ات  منیشنب  سالک  رس  مورب  و 

يدیمح مثیم  / هزاجا اقآ 

ندروآ تسد  هب  يارب  شـالت  بارطـضا و  ندیـسر و  رید  عورـش  زور  .تساـهایرد  قفا  تمـس  هب  یبآ  ياـه  هرجنپ  ییاـشگزاب  زور 
.دنروخ یم  طخ  زور  ره  دنوش و  یم  هتشون  بش  ره  هک  ییاه  قشم  نیرفآدص و  ياه  تراک 
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لصف زاغآ  رد  ار  يداش  توارط و  هک  منیب  یم  ار  ییاه  مشچ  یتقو  منک ؛ یم  شومارف  هداس  یقافتا  رد  ار  ناتسبات  ياهزور  تلاسک 
.دنهد یم  تراشب  هسردم  رهم و 

! هایس دیفس ، قافتا  یب  ياهراوید  دنوش و  یم  دیپس  رظتنم ، ياه  هایس  هتخت  مامت 

.دوش یم  يراج  شیاه  گر  رد  هزات  یتایح  دشک و  یم  هزایمخ  دزیخ ، یمرب  باوخ  زا  شیاه  هچوک  اب  رهش ،

.دنوش یم  هرطاخ  اه ، یشاقن  اب  هک  دنراد  هتفگن  ياه  فرح  يارب  ییاج  دوخ ، دیپس  هیشاح  رد  اه ، باتک  ياه  قرو 

ات دنربب ؛ هسردم  غولـش  طایح  هب  قیاقد ، درـس  ضابقنا  زا  ار  میاه  یکدوک  ات  دـنیآ  یمرد  ادـص  هب  متارطاخ  رد  حـیرفت ، ياه  گنز 
.مروایب رطاخ  هب  میاه  هیر  رد  ار  ملعم  رطع  منک  یعس  منزب و  دنخبل  اه  لگ  هب  هرابود 

؟ یهد یم  هار  تسالک  رس  ارم  مه  زاب  هزاجا ! اقآ 
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ناقهد زور 

يداب تهزن  / هرفس تکرب 

ياپ ریز  زا  ار  نآ  دوش و  مخ  ات  دراد  یم  او  ار  یـسک  نیمز ، يور  یناـن  هکت  زونه  .دزاون  یم  ار  یمدآ  ماـشم  ناـن ، هزاـت  رطع  زونه 
هناخ هب  ار  تکرب  نیمز ، رد  مدنگ  ياه  هناد  نتشاک  اب  هک  يا  هتسب  هنیپ  ناتسد  تمرح  دوش و  ظفح  مدنگ  تمرح  ات  درادرب  نارگید 

.دننک یم  هیده  اه 

.دوش هناد  داتفه  مدنگ ، هناد  ره  ات  دننک  یم  دیپس  مشچ  هک  تسا  ینامدرم  یگداس  ربص و  زا  وت ، نم و  هرفس  تکرب  يرآ !

هدنز بش  رود  ياه  هراتـس  ياشامت  هک  روط  نامه  تسا ؛ هراتـس  رپ  ياه  ناشکهک  زا  ینیچ  هشوخ  ناسب  اهرازمدـنگ ، يورد  لصف 
زج هک  تسا  جنر  تمحز و  یتخس و  اه  تدم  هجیتن  زین  اهرازمدنگ  لوصحم  تشادرب  دبلط ، یم  ار  هناروبـص  ینالوط و  ياه  يراد 

.دیآ یمنرب  راکادف  روبص و  ياه  ناسنا  زا 

بت و رپ  مرگ و  ناشسفن  داب و  ناوترپ  ناناقهد ، همه  يوزاب  تسا ، نیمز  نامدرم  ینامسآ  قزر  هک  مدنگ  تمرح  سیدقت و  هب  سپ 
! بات

ییاضر هدیمح  / شزاون ياه  تسد 

.تسا هدرک  قرع  تا  هتخوس  باتفآ  تسوپ  رب  رهظ ، .دهد  یم  ار  وت  ياه  تسد  يوب  كاخ  .يا  هدز  الاب  ار  تیاه  نیتسآ 
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.دراد هنیرید  ییانشآ  كاخ  اب  تیاه  تسد 

.تسا هتفای  نتخیر  ورف  يارب  يا  هنزور  تیاه  کلپ  يال  هبال  رد  دیشروخ ،

.یشک یم  دق  ناش  هناش  هب  هناش  يا و  هتشاذگ  اه  هشوخ  هناش  رب  ار  ترس 

یم راظتنا  يوش و  یم  اون  مه  كاخ ، اب  یـشک ، یم  راظتنا  يراب و  یم  اهربا  اـب  .يا  هتفاـی  نامـسآ  رد  تیاـه  تسد  يارب  يا  هچیرد 
يرای هب  ار  شا  يزور  دشک  یم  راظتنا  رهـش ، ینک و  یم  نیچ  تسد  اه  هشوخ  نازورف  گنر  رد  ار  شیوخ  شالت  نیـسپاو  .یـشک 

ماگ هب  ماگ  یتقو  دنهد ؛ یم  هفوکـش  تناتـشگنا  ياه  هنیپ  دـنا ، هدرتسگ  تشالت  ياه  لاب  .تسه  يا  هرجنپ  .وت  ياه  تسد  زا  ادـخ 
.شالت تسا و  راک  تبلق ، شپت  يادص  یتقو  يزیوآ ، یم  هدش  اهر  ياه  هخاش  رد 

.تسوت نابیتشپ  ادخ  يا و  هداتسیا  شیوخ ؛ راوتسا  ناوناز  رب  يا  هداتسیا 

.تسا دیواج  تا  یگنادرم  يا و  هتشذگ  اه  هیناث  رس  زا 

، اه هیناث  يا ؛ هداتفا  شیپ  اه  هیناث  زا  یتح  وت  تاظحل و  دـنرذگ  یم  باتـش  اب  .دـمهف  یمن  دیـشروخ  ار  تیوهایهرپ  ياـه  تسد  زار 
.دنود یم  تراوتسا  ياه  ماگ  لابند 

.دزاون یم  ار  اهرازمدنگ  درذگ و  یم  تناتسد  يال  هبال  زا  میسن ،

.تسوت اب  هشیمه  هک  ادخ  ییوت و  تیوپاکت ، ياه  هشوخ  ییوت و  تا ؛ یباتفآ  ياهزور  ییوت و 

.تسا نامیاهزور  رگشزاون  تیاه  تسد  یتقو  تسوت ، زور  زور ، ره  .دهد  یم  ار  وت  شالترپ  ياه  تسد  يوب  كاخ ،

یتاجنروپ یفطصم  / تدنلب یناشیپ  گنر 

.دنک یم  سفنت  وت  نابرهم  ياه  تسد  هرطاخ  اب  کشخ ، كاخ 

.یناشنب ناشنیمز  ردام  لد  رد  ییایب و  وت  ات  دننادرگرس  بات و  یب  یگدنز ، يژرنا و  زیمآرحس  ياه  هنیفد  نامه  اهرذب ،

یم وجو  تسج  وت ، اب  اه  هیاس  نایم  زا  ار  بآ  ندوشگ  هار  هعرزم ، شمارآ  رد  دوش و  یم  تمدـمه  اه  بش  هک  هام  لاـح  هب  شوخ 
.دنک
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! ناقهد

ساـکعنا زا  راشرـس  جـنگ  نآ  اـما  تسا ، یتخبـشوخ  ياـه  هناد  يرورپ ، یم  وت  هچنآ  وـت ! کـچوک  نماد  رد  اـه  یناوارف  هنازخ  يا 
.یتسه وت »  » دوخ يرآ  وت ،»  » دوخ هک  تسوت ، نهاریپ  رد  هک  تساه  هناد  نآ  هن  يا ، هرقن  ییالط و 

.دنا هتفرگ  ناج  وت  ياه  سفن  يامرگ  زا  هک  اه  هناوج  نآ  هن  یکرابم »  » وت

.دنا هداتسیا  تسار  وت  روضح  هفطاع  زا  هک  اه  هقاس  نآ  هن  يدنلب ؛ وت  يرترب ، وت  ییالاو ، وت 

ناکدوک شیوخ ، لد  زا  زاب  ات  تسوت  ششوج  نازیر  قرع  كانشطع  هک  يراهب ، ناراب  راظتنا  مشچ  هن  هدیشچ  یگنشت  تعسو  نیا 
.دنک گنراگنر  فیطل و  ياه  هفوکش  دلوت  نشج  نامهیم  ار  همه  دنایورب و  ار  هایگ  هشوخ و 

! تسوت زور  زورما 

داش ياه  هرفـس  رانک  یناشنب  ار  نیمز  نادنزرف  ات  يا  هدیرخ  ناج  هب  هنارگراثیا  ار  اه  جنر  هک  ور  نآ  زا  طقف  هن  میراد ؛ یم  تگرزب 
.نودرگ راگدیرفآ  دزن  ینیرت  بوبحم  اریز  يراوگرزب ؛ یگرزب و  وت  يزوررپ ؛  و 

يدیمح مثیم  / یشاب زبس  هشیمه 

تـسد اب  دراد و  ار  دور  توارط  تیاهزاوآ  دراد ، هزاـت  ناـن  يوب  هک  ییاـه  تسد  دـننکارپ و  یم  ار  ناراـب  رطع  هک  ییاـه  مشچ  اـب 
.دنک یم  ذوفن  كاخ  لد  قامعا  ات  وت  تبحم  ینک و  یم  شزاون  ار  اه  هناوج  تیاه 

، رود يا  هلـصاف  زا  ار  اه  لگ  دوش و  یم  هدـید  مدـنگ  لماکت  ریـسم  تا  هرهچ  طوطخ  رد  .ییآ  یم  لـگهاک  هداـس  ياـه  هچوک  زا 
.یمهف یم  ار  اهنآ  رطع  مان و  یهد و  یم  صیخشت 

هب هراتـس  نیلوا  رد  ار  بش  ینک و  یم  مالـس  باتفآ  هب  اه  نادرگ  باتفآ  مامت  اب  ینک و  یم  زاغآ  هدکهد  سورخ  زاوآ  رد  ار  حبص 
.يراذگ یم  مارتحا  اه  هچنغ  نیرت  کچوک  هب  یتح  یسوب و  یم  ار  نان  .يور  یم  باوخ 
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.بآ توارط  هب  یتاملک  ینز ؛ یم  ادص  تاملک  نیرت  هناقداص  اب  ار  ادخ 

ره رد  ار  ترخآ  .یتسه  یـضار  هشیمه  ریدقت ، زا  يرادن و  يا  هیالگ  تیاهراک  یتخـس  زا  ینک و  یم  هیده  مسبت  اه  يدـب  مامت  هب 
.ینک یم  رواب  دنز ، یم  هناوج  هک  يا  هناد 

ارچ شدـنارورپب ؛ یهاوخ  یم  ادـخ  زا  یناباوخ ، یم  كاخ  رتسب  رد  هک  ار  هناد  ره  .تسا  زبس  وت  ياه  تسد  رد  نیمز  بلق  ناـقهد !
وت يارب  ...و  اه  لگ  كاپ  رطع  اـه ، هوک  زبس  هنماد  هوکـش  اـه ، تخرد  هیاـس  يافـص  .تسا  يا  هلیـسو  وت  ياـه  تسد  یناد  یم  هک 

! شاب زبس  هشیمه  دنتسه ؛

نایرقاب دیمح  / راکادف ناقهد 

.دهد تراشب  ار  یگدنز  توارط  ات  دشوج  یم  ریوک  زا  تایح  ِبآ  همشچ  همشچ  دوش و  یم  زبس  نیمز  وت ، تواخسرپ  ناتسد  اب 

.تسشن اشامت  هب  تشالت  زبس  تشد  رد  ناوت  یم  ار  یلدمه  قشع و  گنر 

نان رطع  هاگ ، نآ  دوش ، یم  درآ  تضایر  زا  یبایـسآ  رد  دیور و  یم  کشخ  ینیمز  زا  وت  ییایرد  تمه  اب  قشع  ییالط  ياه  مدنگ 
.دشاب مدرم  ياه  هرفس  تکرب  ات  دچیپ  یم  رهش  ياه  هچوک  رد  هدش  هتخپ  ياه 

تتمه زبس و  هشیمه  تناوترپ  ناتسد  .يا  هدرپس  راگزور  تسد  هب  نآ  رد  ار  شیوخ  رمع  هک  تسا  يا  هعرزم  غاب و  وت ، یتسه  همه 
! داب ینامسآ  دنلب و 

نابز شوخ  هیطع  !/ توق ادخ 

.درپس یم  يزییاپ  هتسخ  داب  هب  ار  مدنگ  ییالط  ياه  هقاس  نیمز ،

.تشد میظع  هنهپ  رب  ار  دیما  رذب  يدناشفا  يدیشاپ و  تکربرپ ؛ زبس و  ییاه  تسد  اب  يدیسر ، هار  زا  وت 

.ار رازمدنگ  ییالط  ناوسیگ  دز  هناش  تهاگن ، نابرهم  میسن  رازتشک و  رب  دیبات  نازورف ، یمشچ  نوچ  باتفآ ،
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.ار شرارسا  دهد  یم  سپ  هک  تسوت  ناتسد  اب  كاخ  نشور و  تسوت ، ياه  تسد  فک  نوچ  كاخ  هک 

.رازمدنگ هنشت  ناج  رب  دراب  یمن  هک  تسا  یناراب  نارگن  وت  نامشچ 

یـشخب و یم  هزات  ناج  ار  رازمدـنگ  .ینک  یم  كاپ  ناراب  ياه  هرطق  اب  ار  تشد  یگنـشت  وس و  ره  زا  يراـهب  میـسن  نوچ  يزو  یم 
.هزات نان  ار  اه  هرفس 

تـسد دشخب و  یم  نیریـش  يدهـش  ار  اهروگنا  توقای  هک  تسوت  ياه  تسد  دنایور و  یم  ار  كاخ  تکرب  هک  تسوت  ياه  تسد 
! توق ادخ  .ییوت  ناماه  هرفس  تکرب  هطساو  .دیامن  یم  نیشن  لد  ار  مدنگ  معط  هک  تسوت  ياه 

يدمحم سابع  / هدنیاز دور  نوچ 

.دننکن شومارف  ام  یلاخ  ياه  هرفس  ار  نان  معط  ات  دوش  یم  مدنگ  هشوخ  هشوخ  تکرب ،

.تساه ینابرهم  يایرد  تا  هنیس  دنراد و  هناخ  تواخس  ياهربا  وت  ياه  تسد  رد 

.دنناتخرد میسن  زا  رت  مارآ  مرگ و  ياه  ینیشن  بش  هراتس  تیاه  مشچ 

.دبای یم  نایرج  میسن  دنز و  یم  هناوج  يداش  تیاه ، مدق  رد 

لد ياه  هویم  رد  ار  شیور  راهب ، ات  .دـننک  یم  زاوآ  باداش  ياـه  هویم  زا  رپ  ياـه  هخاشرـس  يارب  ار  وت  ناـبرهم  هودـنا  اـه ، هدـنرپ 
هک ار  هنشت  ییاه  هخاش  .دنک  زاغآ  هنانمؤم  ار  شیور  ياهزاوآ  ات  تسوت ؛ مرگ  ناتشگنارس  شزاون  هنـشت  كاخ ، .دنک  زاغآ  نارگن 

.دنراب یم  كاخ  یگنشت  رب  غیرد ، یب  ار  ناش  ینابرهم  اهربا  دننک ، یم  سمل  تیاه  تسد 

رپ ار  نامیاه  هرفـس  ناشیدنمزاین ، يوب  هک  ییاه  ماعط  زا  ینک  نامزاین  یب  تمامت ، ینابرهم  شیوخ و  مامتان  یگداس  اب  ات  يا  هدمآ 
.دوب هدرک 

.دنک زارد  هناگیب  گنراگنر  ياه  هرفس  تمس  هب  ار  نامیاه  تسد  زاین ، ادابم  ات  ینز  یم  هرگ  تا  هفقو  یب  شالت  اب  ار  تتریغ 

ینابرهم نوچ  شیور ، ات  دراب  یم  یکاخ  ياهزور  یگنشت  رب  من  من  ار  تمان  ناراب ، دنا و  هتخومآ  وت  زا  ار  ناشتواخس  راهب ، ياهربا 
.ینک نامکچوک  ياه  هرفس  نامهم  ار  تواخس  ربا  نالوسر ، نوچ  ات  تسا  هدیزگرب  ار  وت  ادخ  .دوش  زاغآ  وت 

! داب يراج  هدنیاپ و  هدنیاز ، ياهدور  نوچ  تشالت  تریغ و  تواخس و  ینابرهم و 
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ناضمر كرابم  هام  لولح 

هراشا

هبنشود

رهم 1385  3

ناضمر  1

1427

Sep . 25  . 2006

يدمحم سابع  / ینامهم هام 

! ینابرهم ياهزور  هچ  يرحس و  كرابم  هچ  .مینک  زاغآ  شندمآ  اب  ار  كرابم  هام  ات  میور  یم  اشامت  هب  هناقاتشم  نامسآ ، رد  ار  هام 
.يا یمیمص  ياه  بش  هچ 

دنخبل ام  هب  اه  هتـشرف  هک  ییاه  بش  .دش  میهاوخ  رت  کیدزن  ادخ  هب  مینیب ، یم  هک  ییاه  هراتـس  همه  زا  ام  هک  دنا  هدمآ  ییاه  بش 
.درب دنهاوخ  کشر  ام  هب  تانئاک  مامت  دز و  دنهاوخ 

يادص هک  ییاه  بش  .درک  دهاوخ  روانش  شیوخ  ینابرهم  رد  ار  ام  ادخ  دز و  میهاوخ  فرح  دنوادخ  اب  هطـساو  یب  هک  ییاه  بش 
.دش دهاوخ  نز  کمشچ  ياه  هراتس  ییالال  نآرق ، یمارگ 

.دز دهاوخ  دنویپ  زاورپ  هب  ار  ام  هک  دش  دنهاوخ  ییاهزاوآ  ناگتشرف ، لاب  يادص 

ياه لگ  رانک  هنوگچ  هک  ینیبب  ییایب و  دنوادخ  ینابرهم  ياه  هچوک  هب  نم  اب  اه  بش  همین  مراد  تسود 

.منک یم  زاوآ  هناقشاع  ار  ادخ  مان  هدز ، منبش  ياه  هنوباب  ینادعمش و 

.دش دهاوخ  يراج  اه  ناشکهک  رد  ام  ياعد  زیربل  ياه  تسد  داد و  دهاوخ  ناشن  ام  هب  ار  نامسآ  ياه  هزاورد  ادخ ، اهزور  نیا 

.میوشن مگ  دولآ  هم  تشز و  ياه  هشیب  رد  ات  تخورفا ، دهاوخ  ام  هار  رس  رب  ار  شا  ینابرهم  ياه  سوناف  دنوادخ  اه ، بش  نیا 
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.مینک زاغآ  اه  هام  نیرت  كرابم  رد  ار  ینابرهم  ات  مییآ  یم  هام  اب  ام  ایادخ !

.نکم اهر  ینادرگرس  ییاهنت و  هناتسآ  رد  ار  ام  یلاخ  ياه  تسد 

.دنسپم یهاگآان  لهج و  رابغ  رد  ار  نامترطف  ياه  هنیآ  سپ  مییآ ، یم  وت  ینامهم  هب  كرابم ، هام  نیا  رد  ایادخ !

.یناباتن نامناج  رب  تلضف  باتفآ  زا  وت  رگا  میشوماخ  ياه  هراتس  ام  هک  وت  هب  دنگوس  یهلا !

.دناوخب وت  جارعم  هب  ار  ام  نامیاه ، هناخ  هناتسآ  رد  يراگتسر  ات  اشگب  ام  رب  ینابرهم  هام  نیا  رد  ار  تا  ینابرهم  ياهرد  ایادخ !

ناضمر ینابرهم  يوب  ناملاس ، ياهزور  مامت  شاک  مینک ! زیربل  هام  نیا  تیناحور  زا  ار  ور  شیپ  ياه  لاس  مامت  میتسناوت  یم  شاک 
! دش یم  رت  یمیمص  زور  دنچ  نیمه  لثم  لاس ، مامت  نامیاهدنخبل  شاک  دنتفرگ ! یم  ار 

شکرـس ياه  هلق  هک  ییاهدور  مامت  زا  رت  لالز  دـنام ؛ یم  لالز  ناضمر ، كرابم  ياـهزور  نیمه  لـثم  هشیمه  ناـمیاه  هنیآ  شاـک 
! دننز یم  دنویپ  اهایرد  مارآ  تباجن  هب  ار  اه  هوک 

.هاوخب شیوخ  نانامهم  نیرت  نابرهم  ار  ام  دش ؛ زاغآ  وت  ینابرهم  هام  ایادخ !

یتاجنروپ یفطصم  / اشامت نازیرلگ 

! نابرهم هام  لاله  تسوت ، مسوم  زاب  .دوش  یم  کیدزن  هرابود ، دلوت  ياه  بش  اهزور و  درگ  لاس 

! ناضمر

.يا هدماین  زونه  هک  یتقو  میاهنت ؛ هچ  نم  اه و  بش  نیا  تسا  ینزور  یب  ِتسدکی  هچ  وت  یب 

! دنرون یب  هچ  اه  هراتس  نیا 

! ناینیمز اب  دنمحر  یب  هچ  نم و  اب  ییورایور  رد  دنخاتسگ  هچ  مکارتم ، هبرف و  ياهربا  نیا 

بات نم  .زیر  ورف  نازوسب و  ار  یشورف  هولج  نیا  ایب و  ادخ ! حیبست  ياه  هیناث  تراشب  يا  ون ! لاله 

! تشذگ یم  وت  يور  زا  رود  هک  اهرحس  نآ  زا  فیح  .مرادن  ار  وید  ياهریت 
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.ییایب هک  یتقو  نم ؛ ياه  تسد  رد  یتشهب  ياه  هزاورد  دیلک  وت 

دننک وزرآ  ار  وت  روضح  ماود  نم ، دننام  ات  دنا  هدوشگ  تدننام  یب  ییابیز  هب  مشچ  ناینیمز ، .یخزود  ياه  ناطیش  ریجنز  لفق و  وت 
«. نامب وت  اهنت  نم ! اب  نامب  وت  اهنت  : » دننک تباطخ  نم  اب  اونمه  لاس ، همه  رد  رات ، ياه  بش  نیا  کیرات  لد  رد  و 

.منک یم  مالس  وت  هب  رون ! يا  مسجم ، رعش  يا  يدمآ ، وت  الاح 

! لاس ياه  هام  سورع  يا  وت ، يامنور  يداش  وت ؛ ياه  ماگ  شکشیپ  نازورف ، رپ  جنپ  ياه  هراتس  همه 

، ادخ ياه  ینابرهم  هرطاخ  نم ، هتخوس  تسوپ  ریز  دوب و  هدرک  بوسر  نم  رد  هانگ ، یـسک و  یب  ياهدرد  همه  یخلت  وت ، يرود  زا 
.دوب هتفر  دای  زا 

! ردق هلیل  علطم  يا  کنیا 

راگدـیرفآ زا  ار  هدـیرفآ  هک  اه  باجح  اه و  هدرپ  نآ  وت ، رادـید  اب  نییآ و  نیا  نمی  هب  هداد ، تسد  وت  نم و  لاصو  هک  بش  نیا  زا 
تبرغ و رد  هدیـسالپ  ياه  هژاو  هدـنام و  ولگ  رد  ياه  فرح  ياـشامت  تساـشامت ؛ نازیرلگ  تسا و  هدـش  هتـشادرب  دوب ، هدرک  رود 

.تسا هدمآرد  زاورپ  هب  دازآ ، ياهرتوبک  لثم  وت ، روضح  اب  الاح  هک  ییاهنت 

؛ وت رب  مالس 

! ییانشآ شوخ  يوب  وچ  یمالس 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / لگ اب  لد  تیمیمص  يارب  یتصرف 

.تسا ناسنا  حور  يا  هرقن  درواتسد  ناضمر ، باتک 

ییایرد ینعی  ناضمر ، حاتتفا .»  » ياه بش  زا  هزمحوبا »  » ياهرحس زا  میوش  یم  ناراب  هدیپس  سفن ، ياه  تدهاجم  شالت و  وترپ  رد 
.میهد وشو  تسش  نآ  رد  ار  دولآرابغ  ياه  لد  ات  ام ، رانک  رد 

.ادخ ياهرطع  زا  یناتسغاب  ینعی  ناضمر ،

.دنز یم  هناوج  رشب  هدیکشخ  ياه  لد  رد  برق ، تبحم و  دریگ و  یم  گنر  تاجانم ، ياهرحس  ینیریش  ناضمر ، لولح  اب 
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.داتسرف ار  اه  کیربت  نیرت  يزورون  هام ، نیا  زبس  ياه  هقیقد  يارب  دیاب 

.میبایرد ار  اه  تمکح  رگا  تسا ؛ طاشن  یمرخ و  تسه ، هچ  ره  ناضمر ، یتشهبیدرا  نیمزرس  رد 

هب ار  ایند  کشخ  تاملک  ام ، ياه  ناهد  دـننیب و  یم  ابیز  رگید ، ناضمر  ات  ام  ياه  مشچ  مینادـب ، ار  كاسما  يونعم  ياـه  هرهب  رگا 
.دنرب یمن  راک 

.ینامسآ قیاقح  تفایرد  يارب  یگنشت  نآرق ، هب  ور  ياه  برد  ندش  هدوشگ  ینعی  ناضمر 

.دنراد اج  ینافرع  فشک  نیا  نتم  رد  اه  تذل  نیرت  مانمگ 

.دنوش یم  سنا  رازلگ  هتفیش  تسم ، ِنالبلب  نوچ  اه  لد  دیآ ، یم  هک  ناضمر 

.دنیارس یم  ار  اه  لزغ  نیرتایرد  بش ، یبآ  ياه  هدکتولخ  دیآ ، یم  هک  ناضمر 

.حیبست دنهد و  یم  حیتافم  شوخ  يوب  اه  تسد 

.دروخ یم  هطبغ  شیاین  ياه  سای  نیا  رب  ردقچ  نامسآ ،

.دشاب رت  یمیمص  لگ  اب  لد  ات  تسا  یتصرف  ناضمر ،

يریما نیسح  / يزاسدوخ سالک 

.ناضمر دیهش  تیصو  رارق  یب  میالوم ؛ رارق  یب  نم ، دیآ و  یم  ناضمر  يوب 

.درک یم  هدنز  نامیتی  لد  رد  ار  یلع  غاد  هک  نانچ  دنک ؛ یم  هزات  لد ، رد  ار  نامیتی  دای  ناضمر ، يوب 

.مرذگب مسفن  نتساوخ  زا  دیاب  نامیتی ؛ زا  هّللا  هّللا  نآرق ! زا  هّللا  هّللا  دناوخ ؛ یم  مشوگ  رد  مادم  ییادص  دیآ و  یم  ناضمر  يوب 

زاین دوبعم و  زان  يوب  رحس ، هناقشاع  دورس  زاین و  رس  زا  يزامن  يوب  دهد ، یم  ناگدنام  هار  رد  ناریقف و  نامیتی و  دای  يوب  ناضمر ،
.ینیبدوخ هام  هدزای  رورغ  نتسکش  يوب  دباع ،

رـس رگا  دیوگب  دهاوخ  یم  .وا  زج  تسین  چیه  تسه و  یکی  هک  دزومایب  دـهاوخ  یم  رون  درجت  زا  يراب  هلوک  اب  دـیآ ؛ یم  ناضمر 
.تسین یکی  زج  یقادصم  اریز  تسین ؛ کی  زج  يددع  هک  یبای  یمرد  ینیشنب ، يزاسدوخ  سالک 
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هدنروخ ات  دنبرب  ماعط  زا  ناهد  دیوگب  ات  هدمآ  .دوش  یم  تفرعم  جـنگ  ینک ، یلاخ  نان  نابنا ِز  نیا  وت  رگ  دـیوگب  ات  هدـمآ  ناضمر 
.یسابل ماعط و  دنب  رد  وت  دناوخ و  یم  ادخ  يوس  هب  ار  وت  تسا  یتقورید  يدانم ، هک  يوش  قشع  تخرد  هویم 

.دتفارب ناج  زا  رابغ  دیاش  دشک ؛ ترطف  رس  رب  شزاون  تسد  دنزب و  تلفغ  نت  هب  قالش  ات  دمآ  ناضمر 

.ساسحا ياهراز  نمچ  راهب  لثم  تسا ؛ هدمآ  ناضمر 

! دمآ شوخ 

هدازربکا ریما  / نابرهم نابزیم 

هبیرغ وت  اب  چـیه  هک  ینامهم  تسا ؛ هدـمآ  يا  ههام  نیدـنچ  هار  زا  .یـشک  یم  ار  شراظتنا  تساه  هام  هک  یناـمهم  دـسر  یم  هار  زا 
؛ تسا هدروآ  تیارب  ناغمرا  هب  شیوخ  رفـس  زا  هک  يا  هشوت  هر  درادن ؛ يا  هشوت  هر  تیارب  شوخ ، ياهربخ  زج  هک  ینامهم  تسین ،

وت تسوپ  تشوگاب و  هک  يا  هدعو  تسا ؛ هدـشن  هداد  هدـعو  یلزا ، دـهع  هب  زج  هک  يراگتـسر  تسین ؛ يراگتـسر  زج  هک  یناغمرا 
هدروآ تیارب  هنیآ  بآ و  قزر  .دنک  توعد  رون  ینامهم  هب  زین  ار  وت  هک  تسا  هدـمآ  ینامهم  .دـبا  ات  لزا  زا  شتراشب  تسا  هتخیمآ 

هک یقایتشا  زا  تسا  هاگآ  هک  ینامهم  .دـبایب  ار  تا  هناخ  هار  ات  دوب  رفـس  رد  تساه  هام  هک  ینامهم  .قشع  قوش و  تراـشب  تسا و 
.دنز یم  جوم  تا  هنیس  رد 

تساه لاس  هک  ینابزیم  دراد ؛ ینابرهم  نابزیم  هک  ینامهم  دربب ؛ يرت  گرزب  ینامهم  هب  شیوخ ، هارمه  ار  وت  ات  تسا  هدمآ  ینامهم 
وت شهاگرد  رب  هدجـس  هک  يا  هقیقد  نآ  زا  يدرک ، رارقا  شا  ینابزیم  هب  نیوکت ، لحارم  رد  هک  يا  هظحل  نآ  زا  .یـسانش  یم  ار  وا 

.درب جوا  هب  ار 

هک ییاهزور  رد  یبایب ، هار  وا  صاخ  ینامهم  هب  نآ  زا  ات  تسا  هدوشگ  وت  يور  هب  ار  يرد  تناـبزیم  .تسا  ناـبرهم  رایـسب  تناـبزیم 
ییاهزور تسا ، تدابع  اهنآ  رد  باوخ  یتح  هک  ییاهزور  نانمؤم ، يور  هب  دنا  هتـسب  ار  خزود  ياهرد  هک  ییاهزور  تسور ، شیپ 

.دنا يراگتسر  ياهزور  هک  ییاهزور  دنرگید ، ياهزور  زا  رت  نشور  شیاه  بش  یتح  هک 

هک یمزب  يراذگب ، مدق  یهلا  مزب  هب  وت  ات  تسا  هدمآ  هک  ینامهم  هارمه  وش ، رفس  يایهم 
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.تسین مدقم  رگید  رب  ینامهم  چیه  يا  هدنب  چیه  هک  اجنآ  تسا ؛ تبحم  مزب 

اجنآ هک  تبحم  مزب  هب  مزانب  »

« دنیشن لباقم  یهاش  هب  ییادگ 

تشونرس دیاب  هک  یتسه  وت  اهنت  نآ  رد  هک  یمزب  دنک ، نیمضت  ار  تا  يراگتسر  ات  تسا  هدرک  هدامآ  وت  يارب  دنوادخ ، ار  مزب  نیا 
.یهد قوس  يراگتسر  تمس  هب  ار  شیوخ 

! ...وش رفس  يایهم 

يریدن هیقر  / هاگن اپارس 

ياهداب هک  شا ، یکیرات  هک  شترارح ، هک  يا  هرد  نایم  تشرد ، زیر و  مخز  رازه  اب  متفا  یم  ورف  .دلـسگ  یم  مه  زا  لپ  ناـهگان  و 
 . ...شنازوس

اما ارم ،» شخبب  : » مشک یم  دایرف  مدوجو  قمع  زا  دچیپ ! یم  میاپ  تسد و  هب  نانمیرها ، ههقهق  هک  اجنیا  تسا  یهاگیاج  دـب  هچ  هآ ،
.تسین منتخیرگ  ناوت  هک  متـسیا  یم  مشک ؛ یم  شود  هب  هرابود  ار  ما  هدش  رتسکاخ  مسج  نم  .دوش  یم  نفد  میولگ  رد  ادص  مجح 

.دشوج یم  نم  رد  هک  تسا  باذم  برس  هاگان ، .دننز  یم  راج  ار  ما  یگنشت  مناریو ، ياه  بل 

میمح هتخورفارب  ياه  ماج  ندیـشکرس  زا  هن  اه ، هنایزات  اهزرگ و  موجه  زا  هن  تسا ، هتفرگرب  رد  ارم  هک  یـشتآ  زا  هن  اما  مزوس ، یم 
.تسا یتسه  دزنابز  شا  ینابرهم  هک  یسک  رهق  دنک ؛ یم  ما  یشالتم  تسود  رهق  طقف  مومسم ؛ ياهداب  شروی  زا  هن  و 

دنچ زا  سپ  مناد  یمن  هک  هاگ  نآ  .سامتلا  زا  موش  یم  هرذ  هرذ  دعب ، مشک و  یم  هآ  هاگن ، اپارس  .متـسیا  یم  شیور  هب  ور  راب ، نیا 
رثوک ندیشون  هب  ارم  انشآ  يراوس  هاگان ، .منز  یم  کلپ  ار  ما  ییاهنت  مامت  هتخوس ، هلاچم و  مبای  یم  یتوهرب  رد  ار  دوخ  لاس ، دص 

.نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  اب  موش ؛ یم  زاغآ  ون  زا  .دناوخ  یم  ارف 

.دوش یم  هدوشگ  رون  يوس  هب  يرد  میورارف ،

ناجرم توقای و  درمز و  ياهرـصق  زا  .تسا  يراج  لسع  ریـش و  بارـش و  ياهرهن  شناتخرد ، ياـپ  هک  مراذـگ  یم  مدـق  یغاـب  رد 
.متسیا یم  یبوط  رانک  رد  .منک  یم  روبع 

.دوش یم  خرس  مناتسد  رد  بیس  دنک و  یم  مخ  رس  مربارب  رد  تخرد  هخاش 
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یم هلهله  هب  ار  مندمآ  تشهب ، .دندوب  هدرک  خـیبوت  مشنیرفآ  ودـب  رد  ار  ادـخ  هک  یتقادـص  نامه  اب  دـننک ؛ یم  ممیرکت  ناگتـشرف ،
.مسر یم  شرع  هب  .تفر  الاب  تشاذگ و  اج  یهتنملا  هردس  رانک  رد  ار  لیئربج  هک  یسک  لاب  يور  منک  یم  دوعص  نم  دنیشن و 

.لالج هوکش و  همه  نیا  زا  دیآ  یم  دنب  منابز  .تسوا  نآ  زا  نیمز  اه و  نامسآ  هک  یسک  مدنوادخ ؛ ربارب  رد 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ریبک نشوج 

.مبای ییاهر  اه  مشخ  اه و  هلعش  ناهد  زا  ات  ما  هدناشفارب  تسد 

! رابب تباجا  ناراب  ما ، هدش  رتسکاخ  ياه  هناش  رب  بش ، ياه  هنزور  زا 

کی تماقتـسا  هب  مهاوخ  یم  ییاـپ  باجتـسم ؛ تونق  کـی  يادـنلب  هب  مهاوخ  یم  یتسد  باـتفآ ؛ سنج  زا  مهاوخ  یم  یغارچ  نم 
«. بر ای  رانلا  نم  انصّلخ  « ؛ هوک

.اه نامسآ  اه و  تسد  سناجت  هب  ردق ، یلایل  ياه  هرجنپ  كرد  هب  اه ؛ بش  نیا  زاغآ  هب  نک  میانشآ 

.هرابود یعورش  يارب  ما  هتسشن 

.دنازرل یم  هشیمه  زا  رتشیب  ار  مناوناز  ما ، يرتسکاخ  هدنورپ  ما و  هتسشن 

.رون زا  یتاملک  هب  ما  هدرپس  مشچ  ما و  هتسشن  رون  یلایل  دادتما  رد  نم 

«. هّللا ای  کب  »

.تسا يراج  لوزن ، بش  رد  هک  مونش  یم  ار  ناگتشرف  سیدقت  يوب  مناشوپ و  یم  محور  نت  رب  ریبک ، تاملک  زا  ینشوج 

یبش هدنخرف  هچ  دوب و  يرحس  كرابم  هچ 

دنداد متارب  هزات  نیا  هک  ردق  بش  نآ 

.اعد دنلب  ياه  تسد  زا  مشکب  دق  شیاین ، عیفر  ياه  هلپ  زا  مریگب  اپ  موش ، دلوتم  هرابود  مهاوخ  یم 

! هام سنج  زا  دیروایب  یغارچ  میارب 
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.منزب لپ  نامسآ  هب  نیمز ، زا  مهاوخ  یم  حیبست ، هثاغتسا و  تاملک  سنج  زا  دیروایب  يا  هشوت  میارب 

هگرب زا  رپ  یناتـسد  اب  هایـس و  ياه  هگرب  زا  میاشگب  يراب  هلوک  مهاوخ  یم  .وا  مشاـب و  مدوخ  اـهاوجن ، بش  دادـتما  رد  مهاوخ  یم 
.مدرگرب دیپس  ياه 

! دیسیونب رون  ملق  اب  ارم  .دیسیونب  نابات  دیپس  گنر  هب  ارم 

نایرقاب دیمح  / نامیا ياه  هچوک  رد 

.دچیپ یم  نامیا  رهش  ياه  هچوک  رد  نافرع  يوب  ناضمر ، لولح  اب 

.تقیقح هنشت  ياه  لد  قشاع ، ياه  لد  ییافوکش  يارب  تسا  یلصف  ناضمر ، یناحور  ياضف 

.تسا تسود  هناخ  هب  ندیسر  هام  شرع ، اب  دنویپ  هام  شرف ، زا  ییاهر  هام  ناضمر ،

.دیسر رون » یلع  ٌرون   » هب دش و  ریثکت  ناضمر  یتوکلم  ياضف  رد  دوش  یم 

.دروآ یم  ناغمرا  هب  تقیرط  ناقشاع  يارب  ار  قشع  زا  ینامسآ  ناضمر ، یبآ  معط 

هناخ رد  دـیحوت ، ياه  لگ  يال  هبال  رد  ناوت  یم  ناضمر  رد  .دیـسر  رون  زا  ینـشور  نوناک  هب  دوش  یم  ناـضمر ، ینارون  لـصف  رد 
.درک ساسحا  ار  ادخ  یتسه ، ياج  همه  رد  دیشروخ ، نشور  هشیمه 

.دش تسود  بوذجم  درپس و  تسود  هب  لد  دیاب  ناضمر ، رد  و  ...

يریما نیسح  / راهب ياپ  يادص 

.دیآ یم  هشیمه  يراهب  ياپ  يادص  هرابود ، يراهب  ياپ  يادص 

.تسا زیزع  ینامهیم  زا  ربخ  دیاش  درپ ؛ یم  مکلپ  تسا  یتدم 

.دنز یم  روش  شندمآ  يارب  ملد  تسا  یتدم 
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.یبرس تخس و  نیگنس و  میوش و  یم  هنهک  میراد  هک  یتقو  میا ، هتسخ  هک  یتقو  لاس ؛ ره  لثم  دیآ  یم 

مد میسن  رحـس و  ياعد  لگ  اب  دیآ ؛ یم  زاین  زار و  يدمحم  لگ  لغب  کی  اب  دنک ؛ یمن  رید  تقو  چیه  دیآ و  یم  عقوم  هب  دیآ ؛ یم 
رفاسم ياهاپ  دوش و  یم  ریگ  فرب  ناـملد  هداـج  يرارکت  ياـهزور  روبع  زا  یتقو  میـسر ، یم  تلفغ  هب  ماـیا  رذـگ  زا  یتقو  راـطفا ؛

.ام ندش  هزات  يارب  دیآ  یم  دنز ، یم  خی  نامنامیا 

.تسا یگنازرف  یتسم و  ناشون ، هداب  راهب  نوچ  راهب ؛ میوگ  یم  .تسا  ندش  هزات  يارب  يا  هناهب  راهب ، نوچ  راهب ؛ لثم  میوگ  یم 

یم قشاع ، يرابیوج  روبع  هناهب  هب  زبسرس  ياه  هوک  نماد  رد  هک  ییاه  لگ  نوچ  تسا ، ناسنا  نتفکـش  لصف  اریز  راهب ؛ میوگ  یم 
.دنیور
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( ناضمر كرابم  هام  ياهرحس  هژیو   ) ...يرحس كرابم  هچ 

ینوطالقس میرم  / دنمهوکش مان  يا 

(1) دنمهوکش مان  يا 

! اه ناراب  ما ، هنشت 

! اهدور يا  متباجا ، هنشت 

! اهایرد يا  مندیسر ، هنشت 

؛ نانیشن هشوگ  نابیاس  رد  هدمآ  دابدرگ  منم ؛ کنیا 

.رون ندیشچ  هنشت 

.حیبست توالح  هنشت 

؛ ما هدمآ  اپ  هنهرب  هشوت و  یب 

.دنوادخ لازیال  مسبت  زا  رود  ...ایرد  زا  رود  تباجا ؛ رازمدنگ  عرازم  زا  رود 

! منم کنیا 

هانگ ياه  هشوخ  نماد  نماد 

یگنتلد نماد  نماد 

هودنا نماد  نماد 
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ینیمز تاقلعت  رد  هتسب  ياپ 

هیامورف تاقلعت  رد  هتسب  لد 

نامسآ زا  هدیرب 

دنوادخ نامسیر  زا  هدیرب 

ناگتشرف نیمزرس  زا  رود 

! رون يا  تمناوخب  ما  هدمآ  هک  منم  کنیا 

.دنناوخ یم  نآ  ره  تنابوخ ، هک  زیزع  مان  نآ  هب 

.دنناوخ یم  هاگرحس  نیا  رد  تناتسود  هک  زیزع  مان  نآ  هب 

! تباجا یگشیمه  نابزیم  يا  منز ، یم  ار  ترد  هبوک 

«. بولقلا حراوج  ملعی  نم  ناحبس  »

! درذگ یم  هتشذگ و  هچ  نم  بلق  رد  یناد  یم  هک  یهزنم  يا 

! دپت یم  تسا و  هدیپت  هک  يارب  نم  بلق  یناد  یم  هک  یهزنم  يا 

! هتسکش ياه  بلق  مامت  رب  ...مارآان  ياه  بلق  مامت  رب  يراد  هرطیس  هک  یهزنم  يا 

ياه بلق  مامت  رب  هنئمطم ، ياه  بلق  مامت  رب  رامیب ، ياه  بلق  مامت  رب  يراد  هرطیس  هک  یهزنم  يا 

! قشاع

«. بونّذلا َدَدَع  یصُحی  نم  َناحبس  »

! يراد هطاحا  مگرزب  کچوک و  ناهانگ  دادعت  رب  هک  یهزنم  يا 

! دنام یمن  یفخم  وت  زا  یهانگ  چیه  هک  یهزنم  يا 

! يا هدرک  تبث  ار  مناهانگ  هظحل  هب  هظحل  هک  یهزنم  يا 

« نیضَرَالاَو تاومّسلا  یف  ٌهَِیفاخ  هیلع  یفخَیال  نم  ناحبس  »
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چیه يا ، هدارا  چـیه  یتـکرح ، چـیه  دـنام و  یمن  هدیـشوپ  وـت  زا  نـیمز  نامـسآ و  رد  يزار  چـیه  هـک  یهزنم  يا  مناوـخ  یم  ار  وـت 
! دش دهاوخن  ناهنپ  وت  هاگرظنم  زا  تادوجوم ، زا  ییوپاکت 

«. دودَولا ِّبَّرلا  ناحبس  »

! نآ ره  رد  ینم  راگدرورپ  هک  یهزنم  يا  مناوخ  یم  ار  وت 

.گرزب دنا و  هدناوخ  كاپ  ار  وت  هک  هنوگ  نآ  مناوخ ؛ یم  ار  وت 
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رتِولا درَفلا  ناحبس 

! اتکی ياتمه  یب  يا 

! ینیرتاهنت هک  یسک  يا 

! تا ییاتمه  یب  هب  میا و  هدروآ  نامیا  وت  ییاتکی  هب  هک  یهزنم  يا 

«. مظعألا میظعلا  ناحبس  »

.تسا هتسب  ياه  لفق  مامت  دیلک  هک  یگرزب  مان  نآ  هب  مناوخ ، یم  ار  وت 

.دیاشگ یم  ینآ  هب  ار  هتسب  ياهرد  مامت  هک  تزیزع  مان  هب  شیاشخب ؛ نشور  هاگرحس  نیا  رد  منک  یم  همزمز  اروت 

«. ِهتَکَلمَم لها  یلع  يدَتعَیال  نَم  ناحبس  »

! دشاب وت  هب  زاین  یب  هک  تسین  يدوجوم  وت  هاگشیپ  رد  تسوت و  دنمزاین  شیاه  هظحل  مامت  هزادنا  هب  ناهج ، هک  نابرهم  هزنم  يا 

.منک یم  همزمز  ار  وت 

.دوش یم  تناگدنب  باذع  عنام  هک  تدنمهوکش  مان  نآ  اب 

«. باذعلا ِناولِأب  ِضرالا  َلهأ  ُذِخاؤیال  نَم  ناحبس  »

.تمناوخ یم  رون ، نشور  هاگرحس  نیا  رد  مراد ، هک  یمک  تعاضب  نیمه  اب  ار  وت 

ناّنملا ِناّنحلا  َناحبس 

میحّرلا ِفوءّرلا  ناحبس 

داوجلا راّبجلا  َناحبس 

میلحلا میرکلا  ناحبس 

میلعلا ریصبلا  ناحبس 

عساولا ریصبلا  ناحبس 

یم ناهنپ  زور  هدرپ  رد  بش  هک  یماگنه  دوش و  یم  بش  زور ، دور و  یم  یگریت  هب  نامـسآ  هک  یماـگنه  منک ؛ یم  شیاتـس  ار  وت 
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! ...دوش

َکناحبس ...کَناحبس  ...َکناحبس 
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يداب تهزن  ماوت / هدرورپرهم  هدنب  نم 

(1) ماوت هدرورپرهم  هدنب  نم 

.دریگ یم  یشیپ  تلالج  رب  تلامج  تبضغ و  رب  تتمحر  هک  یسک  يا 

.مراد یم  تسود  رتشیب  ار  وا  نم  تسا ، رتوکین  نم  هب  شنامگ  سک  ره  يدومرف ، شیوخ  یسدق  نابز  رد  وت 

هبذـج رد  ملد  یتـشک  نآ ، زا  شیپ  هک  یلاـح  رد  منارورپـب ، لد  رد  ار  وت  توربـج  لـالج و  ناـفوت  زا  فوخ  مناوت  یم  هنوـگچ  نم 
؟ تسا هتفرگ  هنارک  وت  لامج  فطل و  يایرد 

زور هب  زور  ارم  هک  مکانـساره  شیوخ  ناهانگ  كانلوه  بادرگ  زا  مشاـب ، ناـسرت  وت  هیلـالج  هیرهق و  تافـص  زا  هکنآ  زا  شیب  نم 
.دنک یم  هاتوک  هبوت ، ناماد  زا  ارم  قیفوت  تسد  دشک و  یم  ورف  دوخ  رد  رتشیب 

اب زج  نم ، رب  هک  متـسه  وت  هدیرفآزان  هدرورپرهم و  هدنب  نامه  نم  اما  دنـسانش ، یم  لالج  لامج و  تافـص  اب  ار  وت  ناگمه  هچرگا 
.يدوشگن يزیچ  رصن ، حتف و  باب  زا  ریغ  هب  يدرکن و  رظن  تمحر  تبحم و  يور 

تمظع و تبیه و  دناوت  یم  اجک  یلفط  نینچ  .اوه  هب  رس  هتخومآان و  تسا  یکدوک  نوچ  وت  تیهولا  ناتـسآ  ربارب  رد  نم  تیدوبع 
!؟ دنک كرد  ار  وت  توربج 

لامج و تفص  اب  زج  هک  تسوزرآ  شیاتس و  دیما و  قشع و  دناشک ، یم  وت  هناخ  هاگرد  هب  ار  وا  هچنآ 

؟ دننک بیدأت  رهق ، بضغ و  اب  ار  یکدوک  ینادان  یشکرس و  يا  هدید  اجک  .دریذپ  یمن  خساپ  وت ، ییابیز  تمحر و 

! يریگنزاب نم  زا  ار  شیوخ  تقفش  محرت و  هاگن  میاه ، یهاتوک  ناهانگ و  دوجو  اب  هک  مناوخ  یم  وت  زا 
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ینوطالقس میرم  / تباجتسا ياه  همشچ  هب  ندیسر 

! لِّمزُملا اهّیأ  ای 

! داب تکرابم  نامسآ ، ياه  همشچ  هب  ندیسر 

! لّمزملا اهیا  ای 

! تناج شون  رون ، هرذ  هرذ  ندیشچ 

! لّمزملا اهیا  ای 

! يدمآ شوخ  دنوادخ  ینابرهم  هرفس  هب 

لّمزملا اهیا  ای 

! كرابم وت  رب  هنیآ  میسن و  ناراب و  شراب 

! لّمزملا اهیا  ای 

! يدمآ شوخ  دنوادخ  یمارگ  شوغآ  هب 

! نک همزمز  ار  تراگدرورپ  مان  زیخرب و 

عیفر هاگرحس  نیا  رد 

.تمحر يراگتسر و  رهش  نیا  رد  و 

: ناوخب زیخرب و 

! ینم هاگهانپ  الب ، ماگنه  هک  نآ  يا 

! ینم سردایرف  اه  يراوشد  رد  هک  نآ  يا 

! زاب ترطعم  شوغآ  يا  ... 

؛ ما هدمآ  وت  توعد  هب  هدوشگ ! تا  هناخ  رد  يا 

، يا هدرک  هار  هب  ور  هک  يا  هناقشاع  تفایض  نیا  رد 
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.تسا تنابوخ  یگشیمه  يزور  هک  یمارگ  هاگرحس  نیا  رد 

! ما هدمآ  وت  توعد  هب 

ُتعِزَف َکیلا 

ص:44

هرامش 89 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 150زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


ما هدروآ  کشا  نماد  نماد  متاقلعت ؛ مامت  اب 

.هتسکش لد  و 

! اعّدلا ُعیمس  ّکنا 

تسا نم  ییاراد  همه  کشا ،

.زیچان يا  هیده  هتسکش ، ِلد  و 

ریسیلا لبقی  نم  ای 

ما هدمآ  تا  یمارگ  هاگرحس  هب 

! نم يوزرآ  ياهتنم  يا  ...وت  توعد  اب 

لکوت زا  يراب  هلوک  وت و  توعد  اب 

بآ ما  یلدگنـس  ياه  خـی  تا ، ینابرهم  باتفآ  ریز  مریگ و  هانپ  حبـص  ات  تا ، هبـش  ره  ناگتـشرف  ناراب  ریز  ات  مرظتنم  هناربص  یب  و 
.دوش

...دلوی مل  دلی و  مل  نم  ای 

يداب تهزن  / تمحر یناشفارطع  تقو 

؛ تسا ناضمر  هام  هنازور  رجف  زا  شیپ  هقیقد  دـنچ  نیمه  درذـگ ، یم  تلفغ  تلاـطب و  هب  هک  يرمع  تاـقوا  رد  اـم  یـشوخلد  ماـمت 
هب هک  دنتـسه  ینینمؤم  يور  رـس و  رب  تکرب  ریخ و  تمحر و  یناشفارطع  لاح  رد  ماش  حبـص و  کـئالم  نآ ، رد  هک  یفیرـش  تقو 

.دنا هدرپس  لد  شیوخ  دوبعم  اب  وگو  تفگ 

زا هچنآ  .میربب  یپ  نآ  هتفهن  تامارک  تایانع و  هب  مینک و  يرادرب  هدرپ  ناضمر ، هام  ياهرحس  هیبیغ  رارسا  زا  هک  تسین  یتقایل  ار  ام 
بارحم هب  ادخ ، يایلوا  ناسب  میریگ و  زاب  باوخ  زا  هدید  ناراد ، هدنز  بش  نییآ  هب  زین  ام  هک  تسا  نیا  دیآ ، یمرب  ام  هاتوک  تسد 

.مینک زاغآ  نخس  تسود  ترضح  اب  نانآ  ناس  هب  مییاشگب و  رپ  تدابع 

نآ تیمامت  هک  انـسح  يامـسا  تافـص و  نآ  دیاش  ات  مینک  رارکت  شیوخ  نابز  رب  تسا ، هدـش  يراج  راهطا  همئا  قح  نابز  رب  هچنآ 
زین ام  رد  تسا ، هدیسر  روهظ  هب  تیب  لها  دوجو  رد 
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نآ اجک و  ام  هنرگو  دوش ؛ هدوشگ  زین  ام  يور  رب  تیانع  باوبا  ینابر ، ملاع  نیبرقم  نآ  ياعد  هطساو  هب  دیامرف و  لوزن  لالجا 

! اجک رحس  ياعد  یتوکلم  ياهزارف 

؟ میروایب نابز  رب  ار  یسدق  ابیز و  منرت  نآ  میناوت  یم  اجک  دشابن ، یهلا  ناسر  ضیف  ددم  هب  رگا 

جراخ يو  ناوت  زا  میظع ، تاعوضوم  كرد  دوش ، یم  متخ  يویند  فیخس  ریقح و  ياهزیچ  هب  یمدآ  ياه  یلوغشم  لد  مامت  یتقو 
نیریش و ماج  زا  ار  ناج  میراذگب و  اهنآ  ياپ  ياج  مدق  مینزب و  هّللا  مالک  نایانشآ  لد  ناماد  هب  لسوت  تسد  هکنآ  رگم  ددرگ ؛ یم 

.میزاس باریس  ناشیا  ياهاعد  ياراوگ 

يداب تهزن  / دوهعم ياهرحس 

؟ دنک نامهیم  تشزرمآ  هرفس  رب  ارم  دناوت  یم  رحس ، ياعد  همزمز  بش و  تولخ  رد  یناهنپ ، ضغب  زونه  ایآ 

.درادن يرگید  لیلد  شیوخ ، يدهعدب  زا  يراسمرش  زج  هک  ریگب  هدیدان  وت  ار  مگنرد  ریخأت و  اما  ما ، هدمآ  رید  مناد  یم 

! اعد کشا و  نابز  اب  ما ، هدمآ  دوهعم  ياهرحس  هنیرید  نییآ  هب  نم 

.دوش یمن  هدوشگ  رحس  تقو  تاجانم  هب  زج  هک  تسا  یهار  وت ، ياهتنا  یب  تعسو  نآ  ات  نم  ییاهنت  هشوگ  نیا  زا 

! وت دای  زوس  نیا  نم و  لد  نیا  تسا ، ناضمر  هام  ياهرحس  روشرپ  ياه  تولخ  وت ، اب  وگو  تفگ  هناهب  رگا 

ات ار  حور  دـنکارپ و  یم  لد  ياوه  رد  ار  وت  اب  تاجانم  رطع  رحـس ، میـسن  هک  یلاح  رد  دـیابرب ، ار  منامـشچ  باوخ ، نزهار  هنوگچ 
.درب یم  الاب  قشع ، هنماد  يادنلب 

هاگن نامه  نم ، زا  ییاریذپ  يارب  ار  وت  تسا و  سب  البرک  تبرت ، حـیبست  سای و  زا  رپ  کچوک  زامناج  نیمه  وت ، ینامهیم  يارب  ارم 
.تسا دایز  ینابرهم  فطل و  زا  راشرس 

؟ دروایب بات  ار  وت  قشع  هداب  دناوت  یم  نم  کچوک  لد  ماج  اجک 

هدومرف فطل  ریقح  نم  رب  هداد ، هار  شیوخ  تمحر  هدـکیم  هب  ارم  نوچ  ینیـشن  هبارخ  نونجم  وت ، نوچ  یتمظع  اب  یقاـس  هک  نیمه 
.تسا
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وت تمارک  ناوخ  میوگب  منک و  رتزارد  شیوخ  قیفوت  کچوک  میلگ  زا  ار  وت  فطل  هب  عمط  ياپ  راذـگب  تسا ، نینچ  هک  لاـح  سپ 
رود هب  يزاون  نامهیم  بادآ  زا  هک  یتخومآ  اـم  هب  دوخ  وت  .دـناوت  هنیرید  داز  هناـخ  گرزب ، کـچوک و  هک  تسا  هدرتسگ  همه  نآ 

شیوخ نأش  زا  شیب  يا  هرفس  رب  نامهیم  نوچ  هک  تسا 

.دیامن هاتوک  ار  وا  تجاح  تسد  دریگ و  هدرخ  وا  رب  تمعن  بحاص  درک ، زارد  تسد 

! ییامرف تیاعر  ام  قح  رد  ار  يزاون  نامهیم  بادآ  هک  میهاوخ  یم  وت  زا  زین  ام 

ینوطالقس میرم  !/ ...وت قشاع  ماقم  تسا  نیا 

«. یَهب َِکئاهب  ُّلُک  ُهاْهبِأب و  َِکئاَهب  نم  َکلئسا  ّینا  مهّللا   » نشور هاگرحس  تسا ، دنوادخ  ینابرهم  يادتبا  اجنیا 

؛ تسا تباجتسا  زیرکی  ناراب  هاگرحس  اجنیا 

، رون هعساو  تمحر  زاغآ  اجنیا 

.تسا تیحت  مالس و  زاغآ  اجنیا 

یگ هنیآ  تیفافش و  زاغآ  اجنیا 

، یگنادواج تیمیمص و  زاغآ  اجنیا 

.تسا دنوادخ  ینابرهم  يادتبا  اجنیا 

! منم نیا  و 

تمحر ناراس  همشچ  زا  هدنام  رود 

ینیمز زیچان  تاذل  رد  قرغ 

ییاهنت تشحو و  لادوگ  رد  هداتفا 

قافن زا  هدنکآ  یبلق  اب 

ایر زا  زیربل  یلمع  و 

بذک رسارس  ینابز  و 

تنایخ زا  هتخورفا  یمشچ  و 
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رانلا نم  کب  ذئاعلا  ماقم  اذه 

رانلا نم  کب  ریجَتسملا  ماقم  اذه 

رانلا نم  کب  ُثیغتسملا  ماقم  اذه 

! تسا هتفگ  خساپ  تتوعد  هب  هک  مشاب  یسک  نیلوا  راذگب 

! تسا هدیشچ  ار  تا  ینابرهم  توالح  هک  مشاب  یسک  نیلوا  راذگب 

! تسا هتشاذگ  تمیرک  ياه  هناش  رب  رس  هک  مشاب  یسک  نیلوا  راذگب 

! يا هدوشگ  میور  هب  ار  تیاه  هرجنپ  مامت  هک  ییادخ  يا 

! يا هدرک  يراج  میاپ  ریز  ار  تیاه  همشچ  مامت  هک  ییادخ  يا 

! يا هدمآ  ملابقتسا  هب  وس ، همه  زا  هک  ییادخ  يا 

ریجتسملا فئاخلا  ماقم  اذه 

.تسا هدیسر  وت  هب  اهزور  نیا  هک  یسک  لاح  تسا  نیا 

وت ینابرهم  رهش  تفه  زا  دوب  هدنام  رود  هک  یسک  لاح  تسا  نیا 

...دوب هدرک  مگ  ار  شدوخ  ...دوب  هتخاب  ار  شدوخ  هک  یسک  لاح  تسا  نیا 

.دوب هدرک  شیوخ  یناطیش  ياه  هسوسو  لاماپ  هرذ  هرذ  ار  شدوخ  ...دوب  هتشک  ار  شدوخ 

.تسا هدرک  بوذ  ار  شنورد  رد  هتشابنا  ياه  خی  وت ، تبحم  يامرگ  کنیا  هک  یسک  رازن  لاح  تسا  نیا 

، دوب نیمز  تاذل  رد  قرغ  هک  یسک  لاح  تشاد ، نکسم  هانگ  رد  هک  یسک  لاح  دوب ؛ ناساره  دوب ، هراوآ  هک  یسک  لاح  تسا  نیا 
هبوت و ياـه  هظحل  نیا  رد  هاگرحـس ، نیا  رد  تسا ؛ هتفاـی  هزاـت  ار  وت  هک  یـسک  لاـح  دوب و  هدرک  شرورغم  هاـنگ  هک  یـسک  لاـح 

.تباجتسا

هدیـسر دنوادخ  دـنخبل  هب  هزات  هک  یـسک  لاح  تسا ، هتفای  ار  شدوخ  هزات  هک  یـسک  لاح  تسا ، هتفای  ار  ایرد  هزات  هک  یـسک  لاح 
.دناد یمن  یجان  ار  یسک  وت  زج  هک  یسک  لاح  تسا ، هدیسر  ینامسآ  تذل  هب  هک  یسک  لاح  تسا ،

...قیرغلا بیرغلا  ماقم  اذه 
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يداب تهزن  رگید / تصرف  کی 

(1) رگید تصرف  کی 

يراسمرـش نیتسآ  رد  عمط  تسد  هدرک و  لوفا  ملد  هدکتملظ  رد  دیما  هراتـس  هک  ما  هدناخرچ  وت  زار  هلبق  هب  زاین  يور  یلاح  رد  نم 
.تسا هدنام  شیوخ  يدهعدب  لگ  رد  وت ، يوس  هب  تشگزاب  ياپ  هدش و  هاتوک  ما 

! تسا هدش  التبم  تنکل  هب  نیغورد ، ياه  هبوت  طرف  زا  هک  منک  شیاشخب  بلط  وت  زا  سامتلا  زجع و  نابز  نیمادک  اب 

.دَرَخ زاب  ار  میوربآ  هتفر  امغی  هب  رهوگ  وت ، دزن  هک  مرادن  يزیچ  توفع ، ناماد  هب  لسوت  يارب 

مدوزفا و رتـشیب  يرجآ  ما  يراـکاطخ  هناـخ  رب  زور ، هب  زور  هک  یلاـح  رد  میاـمن ؛ شزرمآ  ترفغم و  بلط  وت  زا  مناوت  یم  هنوـگچ 
.مدومن رت  مکحم  ملد  رد  ار  هانگ  ناینب 

ياه لپ  مامت  هک  یتروص  رد  مبای ، هار  وت  یناـبرهم  شمارآ و  هنارک  هب  شیوخ ، یگتـشگرس  یناـفوت  ياـهایرد  زا  هلیـسو  مادـک  اـب 
.دهد متاجن  ییاهنت  بادرگ  رد  مندش  قرغ  زا  ات  مرادن  يزیواتسد  چیه  ما و  هدرک  بارخ  ار  نامنایم 

چیه هک  منک  یم  فارتعا  تهاگـشیپ  رد  نم  ینارب ، دوخ  زا  ارم  ینزب و  لطاب  رهم  ملامعا  هماـن  یهایـس  رب  یهاوخب  وت  هکنآ  زا  شیپ 
.دنک یمن  تمادن  راهظا  دوخ  هتشذگ  زا  تسین و  نامیشپ  شیوخ  لامعا  زا  نم  هزادنا  هب  سک 

؟ ددرگزاب یلاخ  تسد  زین  وت  تمارک  هاگرد  زا  هدنام ، هار  رد  هدنار و  اج  همه  زا  يا  هدنب  هک  يراد  یم  اور  وت  ایآ 

هک دنک  عوجر  ناتـسآ  نیمادک  هب  رگید  هداتفارود ، مورحم  نیا  یهدن ، شهانپ  دوخ  فطل  شوغآ  رد  يریذپن و  ار  وا  رذـع  وت  رگا 
.دنهد شهار  دنیامن و  محرت  وا  رب 

تسا دیما  اشگب ! میور  هب  ار  تمحر  رد  امرف و  تیانع  هبوت  لاجم  نم  هب  رگید  راب  دنگوس ! تا  هدش  شیاتـس  ینابرهم  هب  ار  وت  سپ 
.دوش لصاح  وت  يدونشخ  تیاضر و  هبترم ، نیا  هک 
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ناریا طسوت  يا  هتسه  ياه  شیامزآ  عنم  نامیپ  ياضما 

هراشا

هبنش هس 

رهم 1385  4

ناضمر  2

1427

Sep . 26  . 2006

يدمحم سابع  / تشونرس ياه  هگرب 

یم رکنم  ار  ناتخرد  گرم ، ناباقع  مامت  رورغ  زا  رت  هوکشاب  دننک و  یم  زاورپ  دیـشروخ  هناتـسآ  رد  هک  ییاه  هدنرپ  مامت  زا  رتاهر 
کچوک ياه  هگرب  .تسا  هتفرگ  ندیلاب  ناشیاه  هشیر  رد  ینابرهم  دـنا و  هدرک  یگدـنز  هناقـشاع  اه  لاس  هک  ییاه  تخرد  .میوش 

ندش یناهج  هناتـسآ  رد  ناهج  .دـنکن  توعد  گرم  هب  اهزییاپ  نیرت  ناهگان  ار  کچوک  ياه  هچغاب  ات  مینک  یم  اضما  ار  تشونرس 
.دنراشف یم  مه  رد  ار  ریقف  ياه  هچوک  هاوخ ، هطلس  یماجنارس و  یب  ياه  نابایخ  .تسا  هداتسیا 

ياه نژیـسکا  ار  يا  هرجنح  چـیه  تشونرـس  ات  ار  تشونرـس  ياـه  هگرب  نیا  مینک  یم  اـضما  دوش و  ریگارف  زور  اـت  میا  هداتـسیا  اـم 
.دنوشن رتسکاخ  زا  یلت  هیناث  زا  يرسک  رد  اه  یکازاکان  امیشوریه و  رگید  ات  مینک  یم  اضما  .دننزن  مقر  مومسم 

دنک یم  اضما  .دشابن  هتفـشآ  یکدوک  چیه  ياه  باوخ  رگید  ات  دـنک ، یم  اضما  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  داد  رارق  ياه  هگرب  ناریا ،
تورث نابحاص  یشحو  ياه  بمب  ناهد  رد  قرش  ات 
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هتـسه يژرنا  دیلوت  شالت  رد  هناقـشاع  رگا  میرادن و  گنج  رـس  سک  چیه  اب  هک  تسا  نیا  هناشن  ام  ياضما  .دوشن  هکت  هکت  برغ ،
یـسارکومد زا  مد  هک  ییاه  نامه  مامت  لثم  دوب ، نیا  زا  ریغ  رگا  هک  نآ ؛ رب  هطلـس  هن  مینایناهج  ناهج و  شیاسآ  رکف  هب  میتسه  يا 

تـشپ ناشدوخ  لثم  میتساوخ  یم  هک  ار  هچ  ره  تسا و  يرالاس  مدرم  تلادـع و  تیناسنا و  هچ  ره  هب  میدز  یم  اـپ  تشپ  دـننز  یم 
نامتقادص ات  میدمآ  ام  اما  .میدرک  یم  دـیلوت  دنـشک  یم  شتآ  هب  زور  ره  هک  یناهج  نامه  زا  تیامح  مسا  هب  اهراوید  نیرت  ناهنپ 

هبرجت اهراب  اهراب و  ار  رـس  تشپ  ياه  لاس  کیدزن  رود و  ياه  مخز  دوخ ، هک  ارچ  مینک  یم  اضما  .میهد  ناـشن  ناـهج  ماـمت  هب  ار 
.میا هدرک 
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يدرگناهج یناهج  زور 

هراشا

هبنشراهچ

رهم 1385  5

ناضمر  3

1427

Sep . 27  . 2006

ییاضر هدیمح  / دیشروخ لابند  هب 

 . ...ضرالا یف  اوریس  لق 

ره .دور  یم  هژر  تریحتم  ياه  کلپ  يال  هبال  زا  خـیرات  يا و  هدوشگ  ار  تیاه  مشچ  .دـنرب  یم  لابند  هب  اه  هداج  ار  تیاـه  شفک 
.دنز یم  تیادص  كاخ  زا  هشوگ 

.دخرچ یم  وت  اب  نیمز  تسا و  هدرتسگ  تیاپ  ریز  كاخ ، .يا  هدز  اه  هداج  هب 

مـشچ ات  يا  هدـش  دـنلب  يا و  هتفرگ  نامز  ياه  هیواز  هب  ار  تتـسد  .يا  هدـش  جراخ  دوکر  زا  يا و  هتخادـنا  شود  رب  ار  تراب  هلوک 
.تسا هتشذگ  كاخ  رب  نافوت ، لثم  هکار  هچنآ  دنیبب  بوخ  تیاه 

یم ترـس  زا  هدز  نایغط  يا  هناخدور  نوچ  نامز ، .ییوش  یم  رابغ  زا  ار  تتربع  نامـشچ  .دـخرچ  یم  تا  یمدـق  کـی  رد  ناـهج ،
.درذگ

.ینک سح  بوخ  ات  يا  هداهن  هار  دورف  زارف و  رد  ماگ  .يا  هداتفا  هار  دیشروخ ، لابند  هب  ریحتم  يا  هرذ  نوچ 

.ینامن بقع  خیرات  زا  ات  يا  هدرک  زاب  ار  تیاه  مشچ 
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.يوش اهر  اهراصح  اهراوید و  ریگ  سفن  ياوه  زا  ات  يا  هتفرگ  تیاه  ماگ  ریز  ار  كاخ 

.يا هدوشگ  ناهج  باجعا  هب  ور  ار  تیاه  مشچ 

.يا هدش  راشرس  نامز  ياه  سفن  يادص  زا  ینک  یم  سح  .يا  هدز  هار  هب  يا و  هتشادرب  ار  تیاه  ماگ 

یم ار  هدـش  رپرپ  ياهدـنخبل  تخرد ، ره  ریز  ثداوح و  ِناروک  هوک ، ره  ياپ  هدـش ، شومارف  ياه  لاـس  لواـت  مخز و  هپت  ره  ياـپ 
.يوش یم  اهر  ایند  نماد  رب  يرذگ و  یم  گنرد ، یب  .ینیب 

يدمحم سابع  / ...قشع زا  زیربل  یخیرات 

، ناشنیریش خلت و  ياهزورید  تارطاخ  هک  يا  هلاس  رازه  ياه  هناخ  گنر  تفه  ياه  هشیـش  تشپ  زا  یـشک  یم  رـس  ناراب ، هناهب  هب 
؛ دننک یم  خیرات  ار  تشونرـس  لاس  رازه  دننک ، او  نابز  رگا  شیاهراوید  هک  ییاه  هناخ  تسا ؛ هدش  نامیاه  ینیـشن  بش  ياه  هصق 

.يزابناج قشع و  تنایخ و  نوخ و  يوب  زا  دندوب  رپ  هک  ییاه  لاس  يرهم ، یب  تنایخ و  زا  زیربل  یخیرات 

؛ شیپ ياه  لاس  ات  درب  یم  دوخ  اب  ار  وت  یناتساب ، هوکش  اه و  نوتسرس  اه و  نوتس  اهراوید و  يراذگ ، یم  اپ  هک  یخیرات  ياهانب  هب 
.يا هدیدن  مه  باوخ  رد  هک  ییاه  لاس 

هنیـس رد  ار  قشع  هک  يزور  ینیب ؛ یم  روباـشین  ماـع  لـتق  زور  رد  ار  دوخ  .دروخ  یم  قرو  گرب  گرب  تیور ، شیپ  خـیرات  باـتک 
.دندرک نفد  یهاگآان  هنیک و  لهج و  ياهرجنخ  اب  راطع ،

رعاش گرزب  هوکش  ینیب و  یم  ار  دومحم  ناطلـس  يرهم  یب  زا  زیربل  هدز و  مغ  رـسارس  ياهزور  سوت ، غاب  رد  يدنب ، یم  هک  کلپ 
.ار ارس  یسراپ  یسودرف » ، » نیمز ناریا 

رورغ ساسحا  هک  دوش  یم  ثعاب  نیمز ، ناریا  راختفا  رورغ و  زا  رپ  ياه  لاس  يدنم  هوکش  هوکش و  يور ، یم  هک  دیشمج  تخت  هب 
.ینک راختفا  و 

ناویا رب  ینک و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  ناهج  ات  ییوگب  ناذا  ناهفصا ، هّللا  فطل  خیش  دجسم  رد  يراد  تسود  .یلاب  یم  دوخ  هب 
زور ره  لپ » هس  یـس و   » اب ات  يراد  تسود  .ینک  یم  توعد  تا  هناش  هب  ار  هدرک  مگ  نایـشآ  ياـه  هدـنرپ  یتسیاـب و  وپاـق » یلاـع  »

تارطاخ دوز ، حبص 
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رد مارآ  مارآ  يراج ، ياه  يوج  اهدور و  باوخ  زا  رت  هتسهآ  يراد  تسود  .ینک  رورم  ار  دور  هدنیاز  زارد  رود و  ياه  لاس  هنهک 
ار یگدـنز » « » نیف غاب   » ناور ياه  بآ  زیربت و  یلگ » لیا   » جاوم شمارآ  و  نوتـس » لهچ   » هوکـشاب ياه  ضوح  دزی و  ياه  بادرس 

.رورم

هتشاد ار  ناشندید  يوزرآ  اه  لاس  هک  یناینیشیپ  خیرات و  اب  ندش  مدق  مه  یناتساب ، ياه  هچوک  رید و  ياهزور  رد  دراد  یـسح  هچ 
! يا

! منزب مدق  هناقشاع  ياه  هنارت  اب  هدنام ، اج  یناتساب  ياهانب  نیمه  رد  ار  خیرات  مامت  دش  یم  شاک 
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ینمیا یناشن و  شتآ  زور 

هراشا

هعمج

رهم 1385  7

ناضمر  5

1427

Sep . 29  . 2006

يدمحم سابع  / تاجن هتشرف 

ات ینکفا  یم  هجنپ  شتآ ، اب  ار  تبـش  زور و  همه  .هرهلد  زا  ییایند  اب  یناـشن  یم  ورف  ار  نازوس  نیگمـشخ و  شکرـس و  ياـه  هلعش 
.ددنبن کلپ  هناخ  یب  ار  یبش  يا ، هداوناخ  چیه 

.تسا هدروخ  هرگ  وت  یناشیپ  هب  اه  ناسنا  زا  يرایسب  تشونرس  ياه  طخ  هک  مسوب  یم  ار  وت  یناشیپ 

دیما يراذگ ، یم  مدق  هک  اجک  ره  ینز و  یم  دنویپ  راهب  هب  قشع ، ياهربا  اب  ار  هتخوس  ياه  تشونرس 

.دنز یم  هناوج 

.یهدب ناشن  هتفرگ  دود  ياه  هرجنپ  هب  ار  یبآ  نامسآ  یشکب و  نوریب  رتسکاخ  زا  یهوبنا  ریز  زا  ار  دیما  قشع و  یناوت  یم  وت 

.تسا هرابود  یعورش  یگدنز و  زاغآ  تدنخبل ، دنا و  يدیماان  ياه  هیناث  نیرخآ  هناشن  وت ، ياه  تسد 

.تسا هتسبلد  نارگید  دیما  هناخ  ندرک  رتسکاخ  هب  مشچ  هک  تسا  یشتآ  یسانش ، یم  هک  ینمشد  اهنت 

.دنرادن هلصاف  شیب ، ینامز  ندش ، رتسکاخ  ات  هک  یباتش  یم  ییاهدیما  يرای  هب  هک  یتسه  ییانشآ  نیرت  نابرهم  وت 
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؛ دیشیدنا شتآ  شکرس  ياه  هلعش  هب  ناوت  یمن  يا  هیناث  .تسا  هدروخ  هرگ  وت  کچوک  ياه  تسد  هب  گرزب  ياه  هناخ  تشونرس 
.دشابن وت  زا  یمان  هک  یتقو 

هب رهـش ، باوخ  اـت  يراد  یم  ساـپ  ار  تیاـه  بش  .يا  هتـشاذگن  رـس  تشپ  بارطـضا  هرهلد و  یب  یبـش ، چـیه  هک  مناد  یم  بوخ 
نم هک  یکیدزن  رود و  ياهرهـش  نیا  نیمز  تاجن  هتـشرف  نارازه  زا  وت  .دراد  نایرج  شمارآ  وت  ياه  کلپ  تشپ  .درذـگب  شمارآ 

.مسانش یم 

.دوش نیشنرتسکاخ  شتآ ، ات  یشاب  هشیمه 

ییاضر هدیمح  / قافتا ياه  هظحل  رد 

.یجنگ یمن  شیوخ  رد  ینز و  یم  جوم  ایرد  نوچ  .تسا  يراج  ياه  هناخدور  راشرس  زار  تناتسد ، .يا  هتفرگ  رگ  نورد  زا 

.يا هدیشک  دق  اه  هلعش  زا  رتدنلب 

.يروآ یمن  بات  ار  قافتا  یبات  یب  .ار  تیاه  هیناث  يا  هدرک  شومارف 

.دننک یم  ادتقا  وت  تماق  هب  ناهج ، ياهدور  مامت  يور و  یم 

.يوش یم  مگ  رتسکاخ  دود و  نایم  يود و  یم 

ياه تسد  ات  يرذگ  یم  دوخ  زا  .دچیپ  یم  تیور  هبور  ناهگان ، ياه  هلعـش  لاسنهک  مشخ  .دشک  یم  هنابز  ترب  رود و  زیچ ، همه 
.دزیرب مه  رد  ار  هثداح  نازوس  یخلت  تنابرهم ،

.دنازوس یمن  ار  وت  هثداح  يا و  هداتسیا  بآ  نوچ  لالز ،

.دراد ار  نام  یگدنز  ندیچیپ  مهرد  دصق  ماگنه ، یب  قافتا  یتقو  درذگ ، یمن  نام  هتخادگ  ياهزور  وت ، ياه  تسد  کمک  یب 

.یشک یم  نوریب  شتآ  دود و  يال  هبال  زا  هک  يا  هتخوس  ياهدنخبل  زج  ینک  یمن  رکف  زیچ  چیه  هب  درذگ و  یم  تیاهزور 

.تسین کمک  يارای  ار  سک  چیه  وت  زج  دننز و  یم  دایرف  هک  یسمتلم  ياه  هاگن  زج  یشیدنا ، یمن  زیچ  چیه  هب 

.يزوس یم  عمش  نوچ  وت  دنرذگ و  یم  تیاهزور 
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.دخرچ یم  ناهد  هب  ناهد  تا ، يراکادف  زار 

.دلاب یم  وت  هب  رهش 

.شتآ يوس  نآ  رگم  یشیدنا ؛ یمن  زیچ  چیه  هب  دچیپ ، یم  هلعش  رد  هلعش  یتقو 

.یشابن رگا  رگنایصع ، دنرو و  هلعش  هک  تسا  ییاه  هظحل  شمارآ  زار  تنابرهم ، ياه  تسد  لالز 

! درمگرزب

هثداح يوس  نآ  ینک  یم  هاگن  يا و  هدش  هریخ  تعاس  ياه  هبرقع  هب  .دزیرگ  یم  وت  زا  باوخ  يا و  هتشاذگ  تیاه  هقیقش  رب  تسد 
.دنهدن خر  هاگ  چیه  ینک  یم  وزرآ  هک  ار  ییاه 
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نایاونشان یناهج  زور 

هراشا

هبنش

رهم 1385  8

ناضمر  6

1427

Sep . 30  . 2006

يدمحم سابع  / رود ياه  قفا  ات 

.یهد یم  ناکت  ار  تنازرل  ياه  بل  يراهب ، ياه  هفوکش  سنج  زا  يدنخبل  اب  تمنک ، یم  هک  مالس 

.دهد یم  ار  يراهب  ياه  ناراب  نیرت  نابرهم  يوب  تیادص 

.دز سدح  ناوت  یم  یتحار  هب  تا  یناشیپ  روجنر  طوطخ  زا  ار  وت  تشونرس 

.یناوخ یم  ار  ما  هنیس  رد  هتفخ  هودنا  میاه ، بل  ناکت  زا  اما  يونش ، یمن  ار  میادص 

.دننک هنایشآ  تنابرهم  ياه  بل  رب  اه  هدنرپ  همه  زا  رت  هناقشاع  دنراد  تسود  اه  هنارت  مامت 

دنشک یم  رپ  دنوش و  یم  هدنرپ  تاملک  تیاه ، تسد  ناکت  اب  یهد و  یم  ناج  تاملک  هب  ینز ، یم  هک  بل 

.دننک نایشآ  ام  هتسخ  ناج  قامعا  ات 

.يا هدید  قرب  ياه  میس  ناتخرد و  رب  هک  ییاه  هدنرپ  همه  لثم  ینیب ، یم  اما  يونش ، یمن  ار  تاملک  وت 

.تیاه مشچ  نابرهم  نامسآ  رد  دنشک  یم  رپ  دنوش و  یم  هدنرپ  دنوش ؛ یمن  ادص  وت  يارب  تاملک 

.دنتاملک هدولآ  هک  ییاه  ناهد  اه و  نابز  مامت  زا  رتایوگ  ینز ؛ یم  فرح  تا  یمیمص  تسد  ود  اب  هک  تناهد ، اب  اهنت  هن 
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یم يروآدای  ار  یگدنز  هک  سدقم  ییاه  هژاو  دننک ؛ یم  رت  نیریـش  ام  يارب  ار  ندوب  هک  دنا  ییاه  هژاو  نیرت  سدـقم  وت  ياه  هژاو 
.ار شخبافش  ریسکا  نیا  ار ، هدش  مگ  يایمیک  نیا  دنروآ ، یم  نامدای  هب  هرابود  ار  قشع  هک  یسدقم  ياه  هژاو  ام ، هب  دننک 

.تسین ام  هتسخ  ياهادص  سنج  زا  وت  ياوآ  هک  روط  نامه  دنتسین ؛ ام  ياه  هژاو  سنج  زا  وت  ياه  هژاو 

، وت ياوآ  .مسانش  یم  نم  هک  ینارعاش  مامت  ياه  هناقشاع  زا  رت  سدقم  یقـشع  تسا ؛ قشع  سنج  زا  تیادص  نینط  وت و  ياه  هژاو 
.تسا زبس  ياه  هوک  هنماد  رد  میسن  يادص  زا  رت  مرگ  تیادص ، نینط  ما و  هدینش  نم  هک  تسا  يرعش  نیرتابیز 

یم لابند  رود ، ياه  قفا  ات  ار  وت  مرگ  هاگن  دادـتما  نامیاه ، مشچ  تخومآ و  یم  ار  وت  ياه  هژاو  یکاپ  نینط  مه  ام  يادـص  شاـک 
! مینک هبرجت  ار  ندوب  هدنرپ  وت  لثم  مه  ام  میتسناوت  یم  شاک  درک !

هدازرکاذ نیسح  دیس  !/ نک هاگن  نم  ياه  مشچ  هب 

توکـس نیا  زا  يونـش  یم  هچ  زمررپ ؟ یناوخ  بل  نیا  زا  یمهف  یم  هچ  .هناشن  هراشا و  مـالک  نیا  هب  نک ! هاـگن  نم  ياـه  تسد  هب 
ار شیاه  فرح  هزم  اوه  نوچ  هک  یـسک  دراد ؟ مک  يزیچ  وت  اب  ندش  مالک  مه  يارب  هک  يدوجوم  ینیب ؛ یم  هنوگچ  ارم  وهایهرپ ؟
؟ دنرادن یقرف  مه  اب  شنتفگن  نتفگ و  دـنز ؛ یمن  یفرح  نوچ  هک  یـسک  وا ؟ هب  ایند  هکنیا  ای  تسا  نویدـم  يزیچ  ایند  هب  هدیـشچن ،

؟ دونش یمن  مه  ار  نارگید  ياه  فرح  دونش ، یمن  دوخ  ار  شیادص  نینط  نوچ  هک  یسک 

ره دیاب  رگم  .دراد  هک  یقداص  یمیمص و  هجهل  هب  .دنز  یمن  جوم  نآ  ياهتنا  رد  هک  یـشمارآ  قمع  هب  نک ؛ هاگن  نم  ياه  مشچ  هب 
، ار یـسک  دیما  قروز  دنک  قرغ  هک  یفرح  ار  یلد  هنیآ  دنکـشب  هک  یفرح  دز ؟ ار  یفرح  ره  دیاب  رگم  ًالـصا  دز ؟ مالک  اب  ار  یفرح 

؟ تسا هراک  هچ  لد  سپ  ار ، یبل  يور  دنخبل  هچنغ  دناکشخب  هک  یفرح 

يا هلمج  ره  زا  هک  یهاگن  تسا و  رتدنلب  يدایرف  ره  زا  هک  یتوکس  هچ ؟ توکس  هراشا و  هاگن و 

.رتاسر
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لاح ره  هب  .نام  ياه  هجهل  دیاش  ای  دنـشاب  توافتم  مه  اب  ام  تاملک  طقف  دیاش  مرادن ؛ مک  يزیچ  وت  زا  نم  .نکن  هاگن  روط  نیا  ارم 
؟ هچ وت  مرادن ؛ یتساک  ساسحا  هک  نم 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / شوماخ ياوجن 

.ار فینصت  هنارت و  سنج  زا  یتاملک  دنز  یم  دایرف  تهاگن ،

.اه میسن  اهداب و  رد  ار  تروانش  توکس  دنز  یم  دایرف  تهاگن ،

.تساه هظحل  يراج  ياوجن  وت ، توکس  یقیسوم  هک  درادن ؛ یهار  وت  رد  یشوماخ 

.نامسآ هزات  ياوه  هب  دراپس  یم  درب و  یم  تسد  هب  تسد  داب ، ار  وت  شوماخ  دایرف 

مرگرس وت  اب  ولبات  ولبات و  هرکیپ  هب  یـشاپ  یم  يراد و  یمرب  ار  تلد  ياه  گنر  .ینک  یم  یـشاقن  شمارآ  يولبات  رد  ار  تناهج  وت 
.دوش یم  وگو  تفگ 

.تاملک ياه  هچیرد  رب  ار  مدوخ  منز  یم  دایرف  نم  توکس و  ياه  هناش  رب  يراذگ  یم  رس 

.دنبایرد ارم  هک  دننآ  زا  رتدودحم  اه ، هژاو 

یم شیاه  تسد  شمارآ  رد  دریگ و  یم  ار  تیاـه  تسد  اـیرد ، .اـه  تخرد  همزمز  اـهایرد و  مطـالت  رب  یبوک  یم  ار  تتوکـس  وت 
.دراذگ

وت حور  هک  اجنآ  اهربا ؛ هاوخلد  شمارآ  هب  يراپـس  یم  نت  وت  .دننک  یم  توالت  ناشیاه  گرب  همزمز  رد  ار  وت  توکـس  اه ، تخرد 
.دنراپس یم  دیشروخ  هب  دنرب و  یم  تسد  هب  تسد  ار 

میظنت تبلق  تعاس  اب  ار  تیاه  هظحل  وت  .ینک  یمن  میظنت  اه  تعاس  كات  کیت  اب  ار  تیاـیند  هک  یتسه  يدـلوت  تواـفتم  زاـغآ  وت 
.ینک یم 

.دنز یمن  مه  هب  اهدایرف  اهادص و  ار ، وت  ناهج  شمارآ  يراد و  دوخ  اب  ار  اه  لحاس  شمارآ  وت 

.هزات سح  کی  هیبش  یگنر  دنراد ؛ يرگید  گنر  اهادص ، هک  ینک  یم  یگدنز  ییایند  رد  وت 

.يوش یم  وگو  تفگ  مرگرس  ادخ  اب  تهاگن  اب  وت  .ینز  یم  دایرف  تهاگن  اب  ار  ادخ  وت 

.يدز یم  دـنخبل  وت  دـندناوخ و  یم  تیارب  هک  مدینـش  ار  ناوخ  هنارت  ناغرم  هنابـش  ياوجن  اه و  تخرد  دایرف  توکـس ، رد  نم  و  ...
.دینش ار  وت  يادص  ادخ  يدش و  وگو  تفگ  مرگرس  توکس ، ياه  هیآ  اب  وت  وت و  زا  دش  زیربل  توکس ،

هرامش 89 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 150زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:60

هرامش 89 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 150زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  يومع  بلاطوبا ، ترضح  تافو 

هراشا

هبنشکی

رهم 1385  9

ناضمر  7

1427

Oct . 1  . 2006

یتاجنروپ یفطصم  / وت رهم  مرگ  هراوهگ 

دیما هک  دوب  وت  تسد  يامرگ  دشاب ، وا  رـس  رب  تسناوت  یمن  رگید  ناشتبحم  تسد  دنتفر و  يدبا  يرفـس  هب  گرزبردپ  ردپ و  یتقو 
.دیشخب یم 

ساـپ دوب ، هلاـس  تشه  هک  یتقو  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هناردـپ ، دـنلب ، ياهرادـیپس  ناـنوچ  يداتـسیا و  تسار  .یتساـخرب 
! دوش كانمیب  اه  هیاس  موجه  زا  هک  دابم  یتشاد ؛

شیاه سرت  نیتسار  مسلط  وت  درک ، یم  راد  بت  ار  شیاـیؤر  ياـه  هتـشرف  باوخ  راـت ، بش  ياـهتنا  رد  اـهزارگ  نادـند  يزیت  یتقو 
.يدناشن ورف  ار  ناشیاهریشمش  نیگآرهز  ِقرب  يدش و 

مه نآ  يدش  روآ  سأی  هچ  دندوب ، هدنام  هریخ  ار  تا  يدرمیاپ  همه  نآ  شوپ ، هایـس  نامیخژد  یتقو  دمحم ! رهم  مرگ  هراوهاگ  يا 
.مونش یم  زونه  ار  ناش  یگتسخ  ِسفن  سفن  يادص  ار ! رهم  دیهان و  ههلا  ِنتسکش  يارب  ناگدش  مسق 

گرتس هسامح  وا  يدیـسرپ و  يرگنـشور  راخ  رپ  هار  رد  شندـنام  تیاـکح  زا  هک  یتقو  تسا ؛ ناـمز  شوگ  رد  دـمحم  زاوآ  زونه 
: دورس تراگزور  ناگدزدیدرت  همه  هب  هک  وت ، هب  باطخ  هن  ار  شیوخ 

«. مشک یمن  تسد  ندناوخارف  زا  دنهن ، مپچ  تسد  رد  ار  هام  متسار و  تسد  رد  ار  دیشروخ  رگا  »
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.يدش شا  هدارا  ِراد  هنیآ  يدوب ، هدناوخ  شراوتسا  دنلب و  هاگن  زا  ار  وا  مزع  باتک  یسامح ، دورس  نیا  زا  شیپ  هک  وت  و 

.اهنت ياهنت  اهدابدنت ، موجه  رد  یهایگ  زبس  هقاس  اه و  هلچلچ  هیثرم  اب  تسا  هدنام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يا ، هتفر  هک  الاح 

! تسا هدش  قنور  یب  هچ  وت ، ياه  فرح  رطعم  ياه  بیس  روضح  یب  هناخ ، نیا 

! بلاطوبا وت ، ینابرهم  دنورهش  دنکن  یبیرغ  هنوگچ  وت و  يایوج  ياه  ماگ  دورب  وس  مادک  هب 

يدمحم سابع  / هکم نابرهم  ردپ 

.يا هتسب  تخر  وت  یتقو  دوب  دهاوخن  یهانپ  رگید  رهش ، ياجک  چیه  رد  .دنک  یم  لکشم  ار  ندیشک  سفن  رهش ، یجرش  ياوه 

.دش دنهاوخ  شیپ  زا  رت  ینالوط  زورما  زا  کش  یب  اه  هصغ  دنا و  هدش  رتدنلب  اهراوید  ياه  هیاس 

! تسا هدش  نامیاه  مشچ  مدمه  اهنت  کشا ، هک  الاح  درذگن ؛ رهش  نیا  ياه  غاب  زا  رگا  راهب ، دراد  قح 

؟ درک دنهاوخن  سح  ار  وت  نوچ  يردپ  ینابرهم  يوب  رگید  اه  هچوک  نیا  اهراوید و  نیا  درک  رواب  دوش  یم  هنوگچ 

دیشروخ هیاس  ات  يداتـسیا  لهج  ياهربا  ربارب  رد  يدرک ؛ یفرعم  هکم  هب  ار  باتفآ  وت  دروایب ؟ بات  ار  وت  يرود  دناوت  یم  هکم  رگم 
.دنکن هریت  ار  يدمحم  مالسا  یباتفآ  ياهزور  دنوشن و 

! هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ندش  اهنت  تسا  دوز  ردقچ 

.ینک شا  يرای  یشاب و  دیاب  زونه 

.دزرل یم  شیوخ  رب  تنتفر ، نارگن  لد  كاخ ، هکم ! نابرهم  ردپ 

.دنوش شیپ  زا  رت  هراتس  یب  رهش ، ياه  بش  راذگم 

بلاطوبا ياه  مدق  رابغ  رگید  هک  دننک  رواب  اه  هرجنپ  نیا  هنوگچ  .يداد  ناشن  ناش  یکیرات  هب  ار  باتفآ  هک  یـشیرق  نابرهم  هام  وت 
؟ دش دهاوخن  ناشیاه  مشچ  يایتوت  مالسلا ، هیلع 
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.دنک کبس  شیومع  ياه  ینابرهم  رانک  رد  ار  ردپ  نتشادن  مغ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ات  یشاب  دیاب  زونه 

هکم ناشیرپ  ياه  باوخ  زا  اهنت  تا ، ینابرهم  يوب  نیا ، زا  دـعب  هاوخم  دوش ! هتفرگ  تنتفر  اب  دیـشروخ ، ود  هرهچ  باتفآ  هک  هاوخم 
! درذگب

.ینزب دایرف  ار  تردارب  دنزرف  تلاسر  یشاب و  دیاب  زونه  وت 

.دنکن عولط  هودنا ، زا  يراب  هلوک  اب  باتفآ ، ات  یشاب  وت  دیاب  دنشکن ! یمیتی  معط  هدماین ، ياهزور  ات  ینک  يردپ  دیاب  زونه  وت 

نیگمرـش ار  اهراشبآ  شیاه ، کـشا  دـش و  دـنهاوخ  وحم  شرایـسب  ياـه  هودـنا  رد  مالـسلا ، هیلع  یلع  ياهدـنخبل  یـشابن ، وت  رگا 
.درک دنهاوخ 

.دنوش یم  هدرپس  یشومارف  هب  یناتسمز ، باوخ  ود  نیب  اهراهب ، دنک و  یم  لد  نادواج  ياهراهب  مامت  زا  كاخ ، وت ، زا  دعب 

! دور ورف  يدبا  یباوخ  هب  هشیمه  يارب  رهـش ، ات  دیچیپ  یم  هکم  نارگن  لد  ياه  هچوک  رد  تیاه ، مدق  يادص  رگید ، راب  کی  شاک 
 . ...شاک

هدازربکا ریما  !/ يا هبعک  راختفا  وت 

یم هیکت  نآ  رب  ربمایپ  بلق  هک  یتسه  یهوک  وت  .يراد  یمرب  مدق  شرانک  رد  وت  یتقو  ار ؛ دیـشروخ  هن  دـهاوخ ، یم  ار  هام  هن  ربمایپ 
.دهد

.ندوب برع  هب  دنک  یم  رختفم  ار  برع  هک  ییامیس  نآ  .تسوت  هرهچ  تسوت و  ناتسد  رد  برع  يوربآ 

زا هّللا ، لوسر  هک  تسا  یمان  شدـنروآ ، یم  بل  رب  راختفا  اب  زاـجح ، ياـه  ناـبایب  غاد  ياـه  لـمر  یتح  هک  تسا  یماـن  بلاـطوبا ،
.دوش یم  هدیمد  شیاه  گر  رد  هزات  ناج  شندینش 

.يدوب مالسا  غیلبت  تاظحل  نیرت  تخس  رد  ربمایپ  هانپ  تشپ و  وت 

نالهاج هفقو  یب  مجاهت  ربارب  رد  يدرک  رپس  هنیس  هک  يدوب  وت  تفرگ ، فده  ار  مالـسا  غیلب  یناشیپ  اه ، هثداح  گنـس  هک  هاگ  نآ 
رپ و ریز  ار  نآ  ینامـسآ ، يرتچ  نوچ  هک  يدوب  وت  درک ، یم  راد  هشدخ  ار  بان  مالـسا  يور  رـس و  رتسکاخ ، هک  هاگ  نآ  .لدروک 

شیوخ لاب 
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يداتسیا اه  هثداح  هاگرد  رب  هک  يدوب  وت  اهنت  دندرک ، ار  مالسا  دیـشروخ  ناج  دصق  تلاهج ، ياهریـشمش  هک  هاگ  نآ  .یتفرگ  یم 
.دتفین مالسا  نت  رب  یمخز  ات 

یب ياه  تیامح  اب  مالـسا ، هک  يدوب  وت  باذم ؛ ياه  لمر  رب  غاد ؛ ياه  گیر  رب  یتشاد  یمرب  مدـق  مالـسا  هارمه  مه  بعـش  رد  وت 
.ثداوح دابدنت  ربارب  رد  درک  ملع  دق  تا ، يونعم  ياه  تیامح  غیرد و 

.يداتسیا اه  نافوت  نیگمهس  مجاهت  ربارب  رد  هنت ، کی  وت  دندیزو و  يدمحم  ياپ  ون  لاهن  تمس  هب  وس  ره  زا  فلاخم  ياهداب 

.يراد یمرب  مدق  شرانک  بلاطوبا -  وت -  یتقو  ار ؛ دیشروخ  هن  دهاوخ ، یم  ار  هام  هن  ربمایپ ،

.يدوب هدیسر  زاغآ  نامه  زا  وت  يا ! هتشاذگ  نتفر  هداج  رد  اپ  وت ، تسا و  هدیسر  رفس  هاگ  هک  غیرد  اما 

وت دنک ؛ یم  همزمز  ار  تیاه  ماگ  گنهابرض  زونه  هبعک ، .دنک  یم  بلط  ار  وت  مالـسا -  اپون -  كدوک  نیا  مالـسا ! يونعم  نابیتشپ 
.دنا هداتسیا  ندیسر  هناتسآ  رد  وت  یب  یتخس  ياهزور  .هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هانپ  تشپ و  یمالـسا و  رخف  وت  يا ، هبعک  راختفا 
هتسب رب  تخر  هک  نونکا  يدوب و  هداتسیا  اهنآ  ربارب  رد  هوک  نوچ  وت  .كاخ  ناماد  رد  شکن  ور  اه و  نامسآ  تسد  زا  شکن  نماد 

.تسا يراج  مالسا  هّللا و  لوسر  نامشچ  زا  مادم ، ياه  کشا  تسا و  هتسب  شقن  نانآ  نابل  رب  يدنخبل  يا ،

...ار دیشروخ  هن  تساوخ و  یم  ار  هام  هن  دوب ، شیور  شیپ  یهلا  تیرومأم  تشاد و  ار  وت  ات  ربمایپ 
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مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  تافو 

هراشا

هبنشراهچ

رهم 1385  12

ناضمر  10

1427

Oct . 4  . 2006

يداب تهزن  / يراکادف يانعم  هب  ینز 

.دوبن هراتس  گنس و  زا  یلاخ  زین  تتولخ  يراوگوس  اما  تسا ؛ يرگید  ياج  وت  يادص  راس  هیاس  نونکا ،

ياه مشچ  هیرهم  هراتـس ، و  ار ، وت  لد  دـندوب و  هتـسکش  ارم  رـس  زین ، نیا  زا  شیپ  هک  دوب  یناسک  نامه  یتمالـسرس  هیدـه  گـنس ،
.دروآ یم  مدای  هب  ار  وت  شخب  مارآ  مرگ و  هاگن  هک  تکچوک  رتخد 

، دبای یمن  یهانپ  هک  يرارق  یب  ضغب ، یهایـس و  یکیرات و  اما  ینک ، نشور  تیاه  یباوخ  یب  غارچ  اب  ارم  ییاهنت  بش  ات  یتسین  وت 
! تسه

، تمهت مانشد و  هنیک و  مومسم  ياوه  اما  دشخب ، تعسو  نامسآ ، يانهپ  هب  ار  مکچوک  هناخ  تشخبامرگ ، روضح  رطع  ات  یتسین  وت 
.تسه نم  لاوحا  یلاوح  رد 

یسک یب  ییاهنت و  .دش  یمن  زاب  نتسیرگ  هب  زج  تدای  رد  میاه  مشچ  تشاذگ ، یم  مزیزع  مالسلااهیلع  همطاف  کچوک  ناتسد  رگا 
نیمادـک رب  ار  شیوخ  تبرغ  مالـسا ، سپ ، نیا  زا  دـهنب ، مهرم  مالـسلااهیلع  شا  همطاـف  رگا  مه  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 

هک شتقو  .دـشک  شود  رب  ار  نید  تیمولظم  راـب  هک  تسا  نآ  زا  رت  کـچوک  مناـبرهم ، يارهز  زونه  دـهنب ؟ تماقتـسا  ياـه  هناـش 
رهم ناماد  زا  نابرهم ، رتخد  نیا  هک  اریز  .یگدیمخ  هب  تماق  دناشن و  یم  يدیپس  هب  يوم  مالـسا  تابث  ظفح و  هار  رد  زین  وا  دسرب ،

و
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رد تیاج  نیا ، دوجو  اب  .تسشنرب  وا  دوجو  رد  دز ، رس  وت  زا  هک  اه  تمواقم  اهراثیا و  نآ  مامت  ییوگ  تسا ؛ هتـساخرب  وت  ییابیکش 
! تسا یلاخ  مالسا  رانک  نم و  بلق 

هک یتـسب ، ینید  تعیب  هک  ییوشاـنز  ناـمیپ  دـهع و  هن  نم ، اـب  یتفاتـش و  نم  يراـی  هب  هاـگ  نآ  وـت ، هـک  درب  داـی  زا  ناوـت  یم  رگم 
رد راثیا  تعاجش و  دوب و  هدش  هفخ  نادرم  هفطن  رد  یگدازآ  توتف و  یگنادرم و 

.دوب هدرم  ناشدوجو 

يداد و تداهـش  نم  تیناـقح  رب  هک  يدوب  یـسک  نیتـسخن  مالـسلا ، هیلع  یـضترم  یلع  زا  دـعب  وت  هک  درک  شومارف  ناوت  یم  رگم 
!؟ يدرک رواب  ارم  تلاسر 

یم هناـسفا  رعـش و  ار  نآ  ناـمدرم  رگید  هک  دـنک  یترخآ  فقو  ار  اـیند  زا  شیاـه  هتخودـنا  ماـمت  هک  تفاـی  ناوت  یم  ار  ینز  اـجک 
!؟ دندناوخ

رهم نآ ، ضوع  رد  دـنک و  اهر  ار  شیوخ  رابتعا  ترهـش و  نادـناخ و  لام و  زا  شیاه  هیامرـس  مامت  هک  میا  هدـید  ار  يرجات  اـجک 
.تشاد دهاوخن  شیارب  يرگید  ناغمرا  یبیرغ ، يروجهم و  مغ  زج  هک  درخب  ار  يربمایپ 

! ینم يایند  ود  هبوبحم  وت  هک  تسین  تهج  یب 

نایبیبح هّللا  حور  / لوسر رادلد 

«. هجیدخ « ؛ تسا هتخیمآ  ییوناب  گرزب  رهم  اب  ترطاخ ، .ییوپ  یم  لد  ياپ  اب  ار  هنیدم  ریگلد  ياه  هچوک  سپ  هچوک 

ءامسا  » مان هب  ینزریپ  لزنم  هب  ار  وت  يریگ ؛ یم  هجیدخ  نیرید  ناتسود  زا  ناشن  ینز و  یم  مدق  خیرات  ياه  هچوک  رد  قوش ، ياپ  اب 
هچ يونـش و  یم  یـسرپ و  یم  ینیـشن و  یم  ینارون  نزریپ  تارطاخ  هرفـس  ياپ  ینک و  یم  بابلا  قد  .دننک  یم  توعد  دـیزی » تنب 

! ...ینیریش خلت و  تارطاخ 

يا هرطاخ  میسن  راگنا  دوش ؛ یم  هریخ  تسدرود  هب  دنک و  یم  توکـس  نزریپ  دوب ؟ دنم  هقالع  هجیدخ  هب  ردقچ  ربمایپ ، یـسرپ  یم 
.دنک یم  كانمن  ار  شنامشچ  هشوگ  دنازرل و  یم  ار  شلد  ياه  هدرپ 
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: متفگ وا  هب  .دزیر  یم  کشا  تسا و  نوزحم  تخـس  مدید  متفر ؛ وا  تمدخ  هجیدخ ، رمع  رخآ  ياهزور  : » دـیاشگ یم  بل  هتـسهآ 
؟ يدرک راثن  ادخ  نید  هار  رد  یتشاد  هچ  ره  يدوب و  ادخ  لوسر  نارای  نیرتهب  زا  هک  یلاح  رد  ینایرگ  ارچ  هجیدخ !

بـش رد  اـصوصخ  .دـنک  یم  هچ  نم  زا  سپ  هک  میرگ  یم  همطاـف  مرتـخد  لاـح  هب  میرگ ! یمن  دوـخ  لاـح  هب  داد : خـساپ  هجیدـخ 
...درادن رانک  رد  ارم  دشاب ، شروای  رای و  ردام  دیاب  هک  شفافز 

هفیظو همطاف ، یـسورع  فافز و  بش  رد  مدوب ، هدنز  رگا  هک  مدـنب  یم  دـهع  وت  اب  دـنوادخ  شیپ  رد  نم  شابم ! نیگمغ  متفگ : نم 
...تفرگ مارآ  هجیدخ  رطاخ  مناسرب ؛ ماجنا  هب  شقح  رد  وت  ياج  هب  ار  يردام 

دومرف ار  راصنا  رجاهم و  نانز  همه  ربمایپ  نشج ، ماعطا و  زا  سپ  همطاف  جاودزا  بش  رد  دعب ، اه  لاس 

اما هّللا ، لوسر  ای  ارچ  مدرک : ضرع  ار ؟ ما  هتفگ  يدینـشن  رگم  دیـسرپ : داتفا ، نم  هب  شهاگن  ات  هاگ  نآ  .دـنورب  ناشیاه  هناـخ  هب  اـت 
.متشاذگ نایم  رد  وا  اب  ار  هجیدخ  اب  میارجام  منامب و  همطاف  رانک  رد  یهارمه  يرای و  يارب  ار  بش  نیا  متسب  دهع  هجیدخ  اب  نم 

ایآ مسق ، ادخ  هب  ار  وت  : » دومرف نم  هب  .درک  نتسیرگ  هب  عورش  ترضح  دز و  هقلح  ربمایپ  نامـشچ  رد  کشا  هجیدخ ، مان  ندینـش  اب 
.هّللا لوسر  ای  يرآ  مدرک : ضرع  يدنام ؟ اجنیا  یتشاد ، هجیدخ »  » اب هک  يدهع  رطاخ  هب  وت 

«. ...دوب هجیدخ  هب  ربمایپ  قشع  زا  يا  هشوگ  نیا  دش و  نامداش  دومرف و  اعد  نم  قح  رد  ربمایپ 

ار ملاع  تاقولخم  فرـشا  هک  ینام  یم  ینز  هوکـش  تمظع و  رد  قرغ  خـیرات ، قامعا  هب  رفـس  نیا  زا  تشگزاب  نامز  مامت  رد  وت  و 
.درک دوخ  هتسبلد  نینچ  نیا 

یتاجنروپ یفطصم  / باتفآ راد  هنیآ 

یگتسخ بارطضا و  دودز و  یم  شناوت  بات و  دمآ ، یم  دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  شود  رب  یحو  هتـشرف  نیگنـس  ياه  لاب 
.وا ناور  ياه  باهتلا  خرس  ِراز  قیاقش  رب  يدش  یم  هدرتسگ  يریرح  تروضح ، اب  وت  هاگ  نآ  سپ  دوزف ، یم  شا 

.ناگداد لد  ناگدروآ و  نامیا  رتفد  رد  يدوب  نیتسخن  وت  دش ، باتفآ  راد  هنیآ  ییاهتنا ، یب  رگ  تیاور  نیرخآ  هک  زور  نامه  زا 
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یشیدنا رود  همه  نآ  اب  وت  دندرک ، یم  یخلت  دندیـشک و  یم  مه  رد  وربا  نز »  » مان ندینـش  زا  ناشیدنا ، هریت  نالهاج و  هک  هاگ  نآ 
.يدناشن نامدرم  تینهذ  باتک  ياهرطس  رد  ار  نز »  » هژاو ریبدت ، يرگناوت و  يراوگرزب و  و 

زا ار  یهانپ  یب  هیاس  لالم و  رابغ  تسناوت  یم  يراهب  ناراب  مادک  توارط  اکنخ و  وت ، اب  ینیـشن  مه  ناور  دور  زج  مشیدـنا  یم  هاگ 
؟ دهد يرارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ساسحا  كزان  هشیش 

اه و تبیـصم  گرتس  راز  هرخـص  اـب  ناـگدروآ  ناـمیا  رازراـک  ناـمه  تسا ؛ راشرـس  وت  هساـمح  هرطاـخ  زا  زونه  بلاـطوبا ، بعش 
ناشورخ و طش  رد  وت  ییاهنت ، کیرات  ياه  بادرگ  میب و  ياه  جوم  ینافوت و  ياـیرد  نآ  رد  اـجنآ و  .میوگ  یم  ار  اـه  تیمورحم 

.يدش ادخ  ربمایپ  مدمه  مزالم و  نادرم ، هداتسیا  نیگمشخ 

.دز یم  زاب  رس  بارعا ، نیگهودنا  راید  رد  دورف  زا  رثوک  هروس  اسب  هچ  وت ، روضح  يابیز  نامداش و  ياه  هناورپ  شیور  دوبن  رگا 

مه هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اـب  بش ، نزور  یب  تسدـکی  رد  هک  تسا  ناگراتـس  نازرل  ینارون و  راـتفر  نیا  يا ، هتفر  هک  ـالاح 
.دنک یم  یمالک 

يدمحم سابع  / ...وت زا  دعب 

.دندش وس  مک  ربمایپ  هناخ  ياه  هراتس  وت ، زا  دعب 

.دش کشا  ینابرهم  دندیسر و  یشومارف  هب  رابغ ، رد  اه  هنیآ 

.دنز یم  دنخبل  هنیآ  رد  زونه  تا  ینابرهم  دزیخ و  یمرب  هناخ  ياهراوید  زا  زونه  تندوب ، شوخ  رطع 

.دوش یم  رادیدپ  وت  يانشآ  هرهچ  دراذگ ، یم  مدق  هک  هناخ  فرط  ره 

هناتسآ رد  نازخ  الاح  .دوب  هدز  هناوج  وت  ياه  سفن  رطع  اب  قشع ، هدرک و  عولط  وت  ياه  ینابرهم  اب  باتفآ  هناخ ، نیا  رد  حبـص ، ره 
.دنک هرصاحم  ار  وت  ینابرهم  زا  رپ  ياه  قاتا  تبرغ ، ات  تسا  هداتسیا  رد 

.دوب دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  شیرق ، درم  نیرت  بیرغ  وت  زا  دعب  کش ، یب 
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.ناربمایپ نیرتالاو  نیرخآ و  يارب  يوش  هناش  مه  مدق و  مه  ات  يدمآ  وت 

.دنشکب سفن  ار  تیاه  مدق  رطع  اه ، هچوک  دننک و  دصر  ار  تیاهدنخبل  اه ، هراتس  ات  يدمآ 

ار وا  گنرد  یب  ییاهنت ، تبرغ و  دناشوپ و  یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هناموصعم  هرهچ  یمیتی ، درگ  هرابود  وت ، نتفر  زا  دعب 
.دشک یم  شوغآ  رد 

.درک دهاوخن  داش  ار  وا  نیگمغ  لد  يزاوآ  چیه  رگید  .دنرذگ  یم  خلت  هک  ییاهزور  دنرذگرید ؛ ياهزور  اهزور ، نیا 

.دنازرلب ار  كاخ  نیگهودنا  ياه  هناش  شیاه ، هناش  ناکت  هک  مسرت  یم 

.دش دهاوخ  شیپ  زا  رت  تخس  انشآ ، نمشد  همه  نیا  نیب  رد  تبرغ  یگنتلد و  ياهزور  نیا  لمحت  وت ، زا  دعب 

.داد دنهاوخ  ار  ربمایپ  ياه  مشچ  يوب  اه ، ناراب  وت ، زا  دعب 

.دنا هدش  گنراگنر  ياهزییاپ  رتسب  مه  تساه  لاس  هک  ییاه  تخرد  نیا  هب  دسرب  هچ  دنتشادن ؛ زاورپ  رس  اه  هدنرپ  یتح  وت ، زا  دعب 

.دش دهاوخ  ریثکت  شطع  دیبات و  دهاوخ  شیپ  زا  رت  غاد  وت  زا  دعب  باتفآ ،

دهاوخ نایرج  شیرق  ياه  کلپ  تشپ  ییاهنت  وت ، زا  دـعب  کش  یب  .تسا  ناوارف  هدـماین  ياه  لاـس  یگنـشت  وت  زا  دـعب  کـش ، یب 
.تفای

.دیایب وت  هقردب  هب  هناقشاع ، ياه  هنارت  همه  ات  راذگب 

يارب ار  ناشیاه  ضغب  ناماه  هرجنح  ات  راذگب  .تسا  هدنام  اه  فرب  تشپ  هناد ، یب  هک  يا  هدنرپ  نوچمه  تساهنت ؛ قشع  وت  زا  دـعب 
! دنوش کشا  تا  يرود  زا  ام ، هناقشاع  ياهزاوآ  دننک و  زاوآ  وت 
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ادخ و  لوسر  نایم  توخا  دقع  ماجنا 

يدمحم سابع  / ینابرهم تشونرس 

.دوش ریگارف  باتفآ ، تلاسر  ات  دنچیپ  یم  مهرد  قشع ، ینابرهم و  تسد 

دوش و یم  رتافوکـش  راـهب  درذـگ ، یم  هک  هنیآ  ره  .دوش  یم  ریثکت  اـه  هنیآ  دـنخبل  دنـسر ، یم  مه  هب  هک  يدیـشروخ  ياـه  تسد 
، میسن دنروخ ، یم  دنویپ  مه  هب  هک  يردارب  ياه  تسد  .دشیدنا  یم  اه  تسد  رود  هب  دلاب و  یم  قشع ، دنلبرس  ياه  هنماد  رد  مالسا 

نیا رد  ات  دزیخ  یمرب  هلاـس  رازه  دـنچ  یباوخ  زا  ناـهج  دـنک و  یم  رـشتنم  قشع  ياـهزرم  يوس  نآ  اـت  ار  راـگدرورپ  تمحر  رطع 
.دوش نامهم  دنم ، هوکش  نشج 

.دسر یم  لماکت  هب  قشع ، دبای و  یم  ییاهر  ییاهنت  زا  تلاسر ،

ار قشع  ات  دش  دنهاوخ  خرـس  ياه  لگ  هچراپ ، کی  زورما  اه  هچغاب  مامت  .دمآ  دنهاوخ  ایند  هب  زُر ، ياه  لگ  مامت  کش  یب  زورما ،
.دننک فراعت  قاتشم ، ياه  هرجنپ  هب 

.دش دنهاوخ  نیریش  اه  بطر  دیسر و  دنهاوخ  خرس  ياه  بیس  همه  زورما ، هک  مراد  متح 

.دش دهاوخ  زیربل  هام  زا  بش  دنوش و  یم  دلوتم  زورما  اه  هراتس  همه 

.دز دهاوخ  ار  هتسب  ياهرد  همه  قشع ، دبای و  یم  ییاهر  ییاهنت  زا  ناهج  زورما 

.دش دهاوخ  ریگارف  ینابرهم  تفرگ و  دهاوخ  تشهب  يوب  كاخ  زورما ،

.تسا هدرک  زاغآ  ار  ندیلاب  نونکا ، زا  كاخ ، تسا و  هداتسیا  شیوخ  زور  نیرت  یباتفآ  هناتسآ  رد  ناهج  زورما 
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.دش دهاوخ  لماک  ناینیمز  رب  دنوادخ  ینابرهم  زورما ،

.شنیرفآ تاعاس  نیلوا  رد  دنوادخ  ینابرهم  سنج  زا  ینابرهم  دهد ؛ یم  ار  ینابرهم  شوخ  رطع  زورما ،

.تفرگ دهاوخ  ناج  اه  هرانم  يادنلب  رب  مالسا ، هوکش  تسا و  قشع  هصالخ  ناراب ، زورما  تسین ، كاخ  سنج  زا  زورما 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يردارب  دنویپ و  زور  زورما 

.تسا دنوادخ  زور  نیرتابیز  زورما ،

یتاجنروپ یفطصم  / ردارب

زور ادخ ، ربمایپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  .دز  یم  هنایزات  رو  هلعـش  كاخ  يور  باتفآ ، دنت  هاگن  رگید ، مرگ  ياهزور  همه  لثم 
.دش یم  بآ  هنیرید  يا  هلیبق  ياه  ینمشد  هنیک و  ِیمیدق  ياه  لیدنق  هک  يزور  دوب ؛ هدز  مقر  ار  یگرزب 

.ردارب دنتفرگ ؛ یم  هزات  یمان  ربمایپ  ریبدت  اب  زور  نآ ، زا  دعب  زورید  نانمؤم  هنیدم و  هکم و  یلاها  راصنا ، رجاهم و 

ماحدزا نیا  رد  تسا  هدنام  اهنت  یسک  ددنخ ؛ یمن  هک  تسه  یسک  توخا ، دقع  يردارب و  ِروس  داش و  يوهایه  نیا  رد  ایوگ  اما  ... 
هشوگ زا  مه  کشا  گنر  یب  دیراورم  دنچ  منک ؛ یم  هاگن  هک  رتهب  .تسا  مالسلا  هیلع  یلع  وا  .منک  یمن  هابتشا  .یگتسبمه  دنویپ و 

.تسا هدیزغل  شیاه  مشچ 

!؟ تسین داش  مالسلا  هیلع  یلع  ارچ  یتسار !

.دنا هتشاد  هگن  مه  ِتسد  رد  ار  ناشیاه  تسد  راصنا ، نیرجاهم و  .دریگ  یم  مارآ  يردارب  نشج  بارطضا  روش و  .درذگ  یم  نامز 
نایم ادـخ ! لوسر  يا  : » دـیاشگ یم  ناـبز  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  .دروآ  یمن  باـت  ار  وا  مغ  .دـنیب  یم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ربماـیپ ،

»!؟ یتخاسن ردارب  رگید  سک  اب  ارم  اما  یتسب ، يردارب  نامیپ  شیوخ  باحصا 

هریخ قاتشم ، رظتنم و  دوب و  هداتسیا  تکرح  زا  زیچ  همه  .دندوب  هدرک  توکس  همه  نامز ، یئرمان  ياهراوید  یتح  نامـسآ ، نیمز و 
.دوب هدنام  ناریح  ادخ ، گرزب  ربمایپ  ياه  بل  هب 

ناهد ربمایپ  زاجح ، هدروخ  كرت  كاخ  زا  کچوک  هفوکش  کی  شیور  یمرن  هب  ناهگان ،
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ردارب وت  : » دـیچیپ هداتفا  سفن  هب  بهتلم و  ياضف  رد  ریوک ، ياه  بش  ياکنخ  میـسن و  یگزات  هب  شمالک ، مارآ  یقیـسوم  دوشگ و 
«. ترخآ رد  مه  ایند و  رد  مه  ینم ؛

.دیچیپ اج  همه  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لگ  رطع  .دیمد  يداش  .دیزرل  اه  لد 

ربمایپ .دنز  یم  دنخبل  هتفای ، نامیا  ياه  لد  حتاف  درمدار و  نآ  تسد  رد  تسد  دیشر ، ناوج و  یلع  الاح 

.دسر یم  رظن  هب  دونشخ  شیوخ  یهلا  نأش  مه  اتمه و  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

لاح هب  اشوخ  .تسا  یضار  مه  ادخ  .دنا  هتفرگ  نشج  امتح  دنشاب ؛ ناگتـشرف  دیاب  .دیآ  یم  الاب  تمـس  زا  ادص  دینک ! شوگ  بوخ 
(1) .مالسلا هیلع  یلع  لاح  هب  اشوخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
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كدوک یناهج  زور 

هراشا

هبنش کی 

رهم 1385  16

ناضمر 1427  14

oct.8.2006

يدمحم سابع  / يدوبن وت  رگا 

.درادن ندید  دشاب -  هفوکش  زیربل  رگا  یتح  يراهب -  چیه  یشابن ، وت  رگا  .تشاد  دهاوخن  انعم  وت  ياه  هدنخ  یب  ناهج ،

نامسآ يدوبن ، وت  رگا  .دز  یمن  دنخبل  رتچ  یب  اه ، ناراب  ریز  هناقشاع  يردام  چیه  دندش و  یم  ریگلد  همه  اه  ناراب  يدوبن ، وت  رگا 
کچوک ینادنز  هب  هک  دش  یم  یکچوک  يراوید  راهچ  زا  رتریگلد  يردپ ، ره  سیخ  هشیمه  ياه  مشچ  رد  شا ، یبآ  مجح  همه  اب 

.دنام یمن  شیب 

.تشادن ییانعم  رگید  بیس ، رطع  دندرک و  یمن  لگ  ابیز  هنوگ  نیا  هرجنپ ، بل  ياه  ینادعمش  يدوبن ، وت  رگا 

.دش یم  یتشهب  يردام  چیه  هن  تشاد ، انعم  ردپ  هن  دوبن ، كدوک  رگا 

اه همان  تغل  رد  هک  دش  یم  يا  هژاو  نیرت  موهفم  یب  هداوناخ ، دندیـسر و  یمن  راهب  هب  یگدنز  ياه  هفوکـش  دندوبن ، ناکدوک  رگا 
.ینک ادیپ  دش  یم 

.تسا زیربل  رانا  ياه  هفوکش  زا  هک  دندیما  زا  ییاه  هچغاب  ناکدوک ،

هدز هرگ  اهراهب  نیرت  تکیدزن  هب  ار  اه  هناخ  رطعم ، ياه  لگ  نیرتابیز  زا  هک  تس  ینادلگ  كدوک ، ره 

.تسا
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.دندلب رتهب  اه  هدنرپ  زا  ار  قشع  هب  ندیسر  ياه  هار  نیرت  کیدزن  ناکدوک ،

.دنرت کیدزن  نامسآ  هب  اه  هدنرپ  اه و  هراتس  مامت  زا  ناکدوک ،

تـشپ ینابرهم ، یتسود و  دیـسر و  یم  رخآ  هب  تقادص  کش  یب  دید ، یمن  ار  یکدوک  چیه  باوخ  ناهج  هک  دمآ  یم  يزور  رگا 
.دش یم  مگ  ناماه  یلاس  گرزب  گرزب  ياه  هودنا 

هک ییاهزور  همه  زا  رتابیز  تسابیز ؛ هشیمه  ناکدوک  اب  اـیند  .تسامـش  ندوب  قشع  هب  دـنوش ، یم  يرپس  هناقـشاع  رگا  اـهزور  نیا 
.میراد غارس 

يایند نیا  هب  رگید  راب  کـی  دـش  یم  شاـک  اـت  مینک  یم  وزرآ  اـهراب  هظحل  ره  هک  تسا  ییاـیند  نیرت  یمیمـص  هناـکدوک ، ياـیند 
! میراذگب مدق  هناکدوک 

! دنک نام  یباوخ  یب  ياه  بش  ییالال  ار  شا  هناقشاع  ياه  هنارت  هناکدوک  دنامب و  كدوک  هشیمه  ایند  شاک 

! دش یم  یکدوک  ياهزور  ییابیز  هب  ایند  شاک 

.دندرک یم  ریگارف  ناشیایر  یب  ياه  یتسود  نوچمه  ار  ناشتیمیمص  ناکدوک ، شاک 

! كدوک ام  دش و  یم  هناکدوک  رسارس  ایند  شاک 

يدیمح مثیم  / لسع معط 

هراتس .دنک  یم  فشک  ار  نیمزرـس  نیا  زا  يا  هشوگ  امـش  دیدج  يوزرآ  ره  ناتگرزب ! ياهوزرآ  اب  دینک  عیـسو  ار  اهایؤر  نیمزرس 
اهنآ هب  رتابیز  یهاگن  رد  ار  ایند  دیراذگب و  ناتناردـپ  هتـسخ  ياه  تسد  رد  دـینیچب و  ار  اهنآ  هک  دـنرظتنم  نامـسآ  رد  يدایز  ياه 

.دینک میدقت 

! دننامب یقاب  ناتیاه  هرهچ  رد  هشیمه  شاک  يا  دننک ، یم  بآ  ار  نامسآ  بلق  دنهد و  یم  لسع  معط  هک  ییاه  هدنخ  نیا 

یب ياه  لد  لباقم  راب  کـی  اـهنت  ناـنآ ، تبحم  ياـه  هلق  حـتف  يارب  تسا  یفاـک  .تسا  رت  لـالز  همـشچ  بآ  زا  یتح  كدوک ، لد 
ناشفاص بلق  هب  ندیـسر  هار  .دـش  راگدـنام  ناشیاه  لد  رد  دوش  یم  مسبت  کی  اب  مالـس ! دـییوگب : ینابرهم  اب  دـیتسیاب و  ناـشیایر 
كدوک هشیمه  دـش  یم  شاک  دـهد ؛ یمن  يزاب  ار  اهنآ  یگدـنز  یلو  دـننک ، یم  یگدـنز  ناشیاه  يزاب  اب  ناکدوک ، .تسا  هاـتوک 

! دنام
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مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تدالو 

هراشا

هبنشود

رهم 1385  17

ناضمر 1427  15

oct.9 . 2006

يدمحم سابع  / ...يدمآ هک  وت 

.دنک یم  هنخر  کیرات  ياه  بش  رد  باتفآ ، دنوش و  یم  ریثکت  اه  هراتس 

.دنوش یم  زیربل  اه  هناخ  فقس  زا  نارتوبک  دنریگ و  یم  فسوی  يوب  اه ، نهاریپ  همه 

.دنور یم  دای  زا  اه  بآ  هک  دوش  یم  یبآ  ردق  نآ  نامسآ ،

هاتوک هاتوک و  اه  بورغ  تندمآ ، اب  .ام  هدنام  کیرات  ياه  ناویا  رب  دنراب  یم  هراتس  اه  ناراب  دوش و  یم  زاغآ  وت  دنخبل  زا  یگدنز 
.دش رادیدپ  ام  ياه  هرجنپ  رب  هشیمه ، زا  رتدنلب  باتفآ ، دندش و  رت 

، اه هار  همه  دندش و  متخ  وت  هب  هناقـشاع  اه  هداج  .يراهب  ياه  ناراب  اه ، کشا  دندش و  ضغب  بیرغ ، ياه  نابیرگ  يدـمآ ، هک  وت 
.میقتسم طارص 

.دنتفرگ ناج  وت  مان  زبس  هیشاح  رد  اهراهب 

.دز هناوج  ام  کچوک  ياه  هنیس  رد  قشع ، دمآرد و  ییاهنت  زا  تبرغ  يدمآ ؛ هک  وت 

.دندش بیس  دندز و  هفوکش  وت  رطعم  ياه  سفن  تکرب  هب  اه  تخرد  دنتفرگ و  نایشآ  تیاه  هناش  رب  هنایشآ  یب  ياه  هدنرپ 
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دیچیپ ناگتـشرف  لاب  يادص  رد  تا ، هناکدوک  ياه  هیرگ  يادص  دش و  يراج  هفوک  هدز  مغ  ياه  هچوک  رد  یلع  يوب  تندـمآ ، اب 
.دنورب باوخ  هب  تانئاک  وت ، مارآ  ییالال  اب  اه ، بش  ات 

.تسا هدرک  نشور  ار  اه  قفا  نیرترود  تیاه ، مشچ 

.دش دهاوخ  اریذپ  ار  ملاع  ياه  هودنا  همه  هک  تسا  یسونایقا  تا ، هنیس 

دق همه  اهراشبآ  يدمآ ، هک  وت  .دش  دهاوخ  رپ  وت  ینابرهم  گنر  اب  شا  ییاهنت  رت و  نیگنر  مالـسلا ، هیلع  یلع  هناردـپ  يایند  وت ، اب 
هب ار  تیاه  مدـق  يوب  ات  دـندیود  تا  يردـپ  هناخ  هچوک  لابند  هب  اه  هناـخدور  دـننک و  ریهطت  ار  ناـشدوخ  وت ، نت  رد  اـت  دندیـشک 

.دنربب تاغوس  اهایرد 

.دننک یم  یتشآ  نامسآ  اب  اه  هدنرپ  دوارت و  یم  ییاهنت  وت ، مان  زا 

.دنربب تردارب  بیرغ  يالبرک  ات  ار  وت  ییاهنت  شطع  ات  دنا  يراج  ریوک ، یگنشت  رد  اه  همشچ 

.یشاب هدز  بش  ياه  هچوک  نیرترود  یگنتلد  رد  ینابرهم  قشع و  يدانم  ات  يا  هدمآ  وت 

هدازربکا ریما  / لماک هام 

قـشع زا  هدـنکآ  اه  ناج  تسا و  تمعن  تمحر و  یناوارف  .تسا  زاب  نایناهج  يور  رب  تمحر ، ياـهرد  تسا و  هدیـسر  همین  هب  هاـم 
هب ناگراتـس  .دـنک  یم  یناشفا  تسد  يرگ ، هولج  هب  شیوخ  تروص  نیرت  لماک  رد  نینچ  نیا  هک  تسا  هدیـسر  همین  هب  هام  .تسا 

هداد هیده  نیمز  هب  یتسه  هریخذ  زا  هک  یمامت  هام  دنک ؛ یم  ییامندوخ  نسُح  هناتـسآ  رد  يردب  .هام  درگادرگ  دـنا  هدـمآرد  وپاکت 
.تسا هدش 

.تسا هتسب  شقن  یکاخ  تروص  رد  هک  تسا  دنوادخ  ییابیز  ریوصت  تسا ؛ يدنوادخ  نسُح  هنیآ  نَسَح ،

.دش هّللا  لوسر  بلق  هویم  دوشگ و  ناهج  هب  مشچ  ملاع  ناردام  نیرت  كاپ  شوغآ  رد  یبتجم ،

.تخورفارب نیمز  لها  يارب  ار  شتمارک  غارچ  تخومآ و  شا  ینامسآ  ردپ  زا  ار  تمارک  دمآ و 

.دوش رورس  رون و  قرغ  كالفا  ات  كاخ  .تشاذگ  یکاخ  ناهج  هب  اپ  همطاف ، یلع و  یگدنز  هرمث 

.تسا هدش  هدوشگ  نایناهج  يور  رب  تمحر  ياهرد  هک  یهام  تسا ؛ هام  همین 

! رادم غیرد  ام  زا  ار  شیوخ  تمارک  هیاس  دنگوس ، تیب » لها  میرک   » هب ایادخ !
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يداب تهزن  / تمارک راد  هنییآ 

! نیبب مالسلا  هیلع  نسح  كرابم  دوجو  روهظ  رد  يا ، هدینش  یهلا  تاذ  تافص  امسا و  رد  هک  ار  هنامیرک  تفص  نآ 

رادروخرب تفـص  نیا  زا  موصعم  ناماما  رگید  هک  تسین  تهج  نادـب  دـنناوخ ، یم  تیب  لها  میرک  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  رگا 
تسا و هدیسر  لامک  تیمامت و  هب  يو  رد  تفص  نیا  هک  تسا  نآ  زا  هکلب  دنتسین ،

يراوگرزب تمارک و  تفـص  یلجت  رد  ماما ، رگید ، نابز  هب  تسا ؛ هتفرگ  یـشیپ  تمارک ، زورب  روهظ و  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
.تسا هتفای  ار  مظعا  مسا  نیا  يراوازس  هک  دنک  یم  يراد  هنییآ  نانچنآ  دنوادخ 

يارب مدرم  ات  هدـینادرگ  صخاش  ار  شیوخ  یهلا  يامـسا  زا  یتفـص  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  زا  کی  ره  رد  یلاـعت  دـنوادخ  عقاو ، رد 
نینچ .دنتسین  رود  هب  تمارک  تفص  زا  زین  مالسلا  هیلع  تیب  لها  رگید  هنرگو ، دنشاب ؛ هتشاد  يا  هناگی  دحاو و  تاجاح  هلبق  عوجر ،

.دنبایب يرتشیب  هولج  َملاع ، تعافش  رب  نآ ، هطساو  هب  ات  دنا  هدش  زراب  یتفص  رد  هّللا  لآ  زا  کی  ره  هک  تسا 

ماـعنا و رد  دـناشوپب و  شیوخ  تمارک  یـسک ، تجاـح  زاـین و  ماـگنه  هک  تسا  رود  هب  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  میرک  يراوگرزب  زا 
.دزرو لخب  وا  هب  مارکا 

! وا هنامیرک  ناماد  ام و  سامتلا  تسد  سپ 

یسوط اروح  / ارآ لد  هام 

رهم یناگدژم  میونـشب و  قشع  هدژم  وا ، تدالو  تراشب  رد  اـت  میا  هدـیود  سفن  کـی  تعاـط ، هاـم  نیا  رد  ار  تضاـیر  زور  هدزناـپ 
.میریگب

.تسا هدرتسگ  نماد  یگدنشخب ، رتسب  رد  هدرک و  عولط  اه  ینابرهم  قارشا  زا  هک  وا 

.تسا هداد  هیده  ردام  ردپ و  هاگن  هنیآ  هب  نیریش  یمسبت  شا ، ینیمز  ریوصت  نیلوا  رد  هک  وا 

.تماما هداز  نیتسخن  تسا و  توبن  هداون  نیلوا  هک  وا 

ص:77

هرامش 89 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 150زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


.دیما رهم و  رالاس  هلفاق  تسا و  تیاده  رابت  زا  دیشروخ ، هداز  تسا و  رون  لسن  زا 

! میجاتحم شا  ینابرهم  تمارک و  هب  میا و  هتسشن  راظتنا  هب  تسا  زور  هدزناپ  ار ، ناضمر  همین  يارآ  لد  هام 

! تسا جاتحم  تیب  لها  میرک  يریگتسد  هب  هدروخ ، مخز  ناتسد  نیا  ردقچ 

ناضمر هک  الاح  دوب ، هدوشگ  هراومه  شتمارک  يدردمه و  ياه  هرفس  دیـشخب و  نادنمزاین  هب  راب  نیدنچ  ار  شا  یگدنز  مامت  رگا 
، میراشرـسمالسلا مهیلع  تیب  لها  میرک  دالیم  رطع  زا  هک  ـالاح  هتفرگ ، ارف  ار  اـج  همه  یتشهب ، خرـس  بیـس  رطع  هدیـسر و  همین  هب 

.مینیچب تباجا  هویم  مالسلا ، هیلع  یبتجم  ماما  تمارک  هبیط  هرجش  زا  ات  مینک  یم  زارد  ار  نامزاین  ياه  تسد 

داژن لیلخ  هدیعس  / ناراب لثم 

یشاب امش  نید ، غارچ  مشچ و  ات  تساوخ  یم 

یشاب یفطصم  راد  ثاریم  یلع  زا  دعب 

زبس ناراب ، لثم  نابرهم و  یمیسن  لثم 

یشاب اخس  دوج و  تمحر و  زا  يا  هزیمآ 

دش ثعاب  تشگ ، يراج  وت  ماک  رب  هک  يرهز 

یشاب انشآ  تداهش  زبس  همغن  اب 

! اقآ ترکیپ  ياه  هراپ  زا  دیکچ  یم  نوخ 

...یشاب الب  برک و  دهاش  يدوبن  اما 

تساوخ یم  ادخ  یناد ؟ یم  دندیمهفن ، اهنآ 

یشاب یبتجم  ارهز  ناماد  هدرورپ 
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نافعضتسم نامورحم و  هب  کمک  هتفه  زاغآ 

يدمحم سابع  !/ شاک

.دیایب ریقف  ياه  هناخ  یشکرس  هب  ات  انشآ  يرذگهر  هار  هب  مشچ  دنهار ؛ هب  مشچ  هک  تساه  لاس  گنتلد ، ياه  هچوک 

.دنزاون میتی  نابرهم و  ياه  تسد  شزاون  رظتنم  هتسخ ، ياه  نولک  زونه 

.دنک میسقت  يرادن  ياه  هرفس  رب  ار  تیمیمص  ینابرهم و  يوب  ات  دنز  یم  مدق  بش  ياه  هچوک  رد  یسک  هنابیرغ  مه  زونه  دیاش 

.دننک یم  میسقت  هناقشاع  ار  نان  هک  ییاه  تسد  دنتسه  زونه  دیاش 

رب يا  هنـسرگ  رـس  چیه  اه ، بش  ات  دـنراذگ  یم  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ياپ  ياج  اپ  هک  یناسک  کش ، یب  دنتـسه  مه  زونه 
.دباوخن نیگهودنا  ياه  شلاب 

ربمایپ و ینابرهم  نانوچ  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ینابرهم  نانوچ  دنیاشگب ؛ نارگید  راک  زا  هرگ  هک  یناتسد  دنتسه  مه  زونه 
.مالسلا هیلع  یلع  ترضح 

.دوش یم  ایند  مرش  قرع  ناشیاه  کشا  نارگید و  جنر  زا  دنونش  یم  هآ  هک  ییاه  سفن  دنتسه  مه  زونه 

.دننک یم  قافنا  ار  ناش  ینابرهم  یناهنپ  ربا ، تشپ  دیشروخ  نانوچ  هک  دنتسه  ییاه  تسد  مه  زونه 
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.تسیرگ ار  یکاخ  يایند  هودنا  ناشیاه ، هناش  رب  رس  هچراپ ، کی  شمارآ  اب  ناوت  یم  هک  یناسک  دنتسه  زونه 

ار ینابرهم  هناخ و  هسردم و  دـیا و  هدرک  شیوخ  قافنا  أشنم  ار  یهاوخریخ  هک  تسامـش  نابرهم  دوجو  رطاخ  هب  تسایند ، رگا  ایند 
.دینک یم  میسقت  هنامیمص 

! دشاب هدشن  هتفگ  نتفگ ، امش  زا  يارب  يا  هژاو  چیه  زونه  دیاش 

.دییایند ياه  یبوخ  هصالخ  دوخ ، امش  دنچ  ره  دنک ؛ هصالخ  دوخ  رد  ار  امش  ینابرهم  دناوتب  هک  دیایب  ایند  هب  يا  هژاو  دیاب 

 . ...شاک تشون ! ریقف  ياه  هناخ  همه  رد  رس  رب  ار  مارکا  دش  یم  شاک 

نابز شوخ  هیطع  !«/ اه مدآ  يا  »

: دیامرف یم  نادنمتسم  زا  يریگتسد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

هداد ادخ  هب  دشخبب  يزیچ  وا  هب  هک  یسک  هدومن و  عنم  ار  ادخ  دنکن  یکمک  ار  وا  هک  یسک  تسادخ  هداتسرف  زیچ ، یب  نیکـسم و  »
(1) «. تسا

.تساهنآ یلاخ  ياه  هرفس  هدناوخان  نامهم  رقف ، سگ  معط  تساه  لاس  هک  یمدرم  دنا ، هتسیز  ار  رقف  هک  شاب  یمدرم  سردایرف 

؟ تسیرِگَن ار و  یگنسرگ  جنر  تسیرِگن  ناوت  یم  هنوگچ 

دینادنخ داش و  هتسشن  لحاس  رب  هک  اه  مدآ  يآ  »

«. ...ناج دراپس  یم  دراد  بآ ، رد  رفن  کی 
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ردق بش 

هراشا

هبنش جنپ 

رهم 1385  20

ناضمر 1427  18

oct.12 . 2006

يدمحم سابع  / تمحر يوب 

تیاه نیتسآ  ینک ، یم  زارد  هک  تسد  .دنا  هدش  ریگارف  اه  هراتس  .دهد  یم  هراتس  يوب  ناراب ، اه ، بش  نیا  .تسا  هدش  ناراب  هراتس 
.دنوش یم  رپ  دنوادخ  تمحر  يوب  زا 

.اهب هن  دهد  یم  هناهب  هب  ار  تشهب  اه ، بش  نیا  رد  دنوادخ  تسا و  هدش  شوپ  هراتس  مه  نامیاه  هناخ  فقس  اه ، بش  نیا 

هتفای نایرج  ناگتـشرف  لاب  ندروخ  مه  هب  زا  هک  تس  ییاوه  میـسن  نیا  .درک  سح  ار  ناگتـشرف  لاب  يادـص  ناوت  یم  اه ، بش  نیا 
.تسا

.دنوادخ ینابرهم  تواخس و  تمحر و  يوب  زا  تسا  هدش  رپ  یلاوح  نیا 

.دنا هدش  رت  کیدزن  لامک  هب  اه  لد  دنا و  هتفرگ  نامسآ  يوب  سیخ ، ياه  مشچ  همه  اجنیا 

.دیسر دنوادخ  هب  ناوت  یم  هطساو  یب  نآ  رد  هک  تسا  هتفرگ  نایرج  ییاه  بش  اجنیا 

.دشک یم  سفن  اه  کلپ  همه  تشپ  یقشاع  تسا و  هتفرگ  تدش  قشع  اه ، بش  نیا  رد 

هب هام  اه ، بش  نیا  رد  .دنکن  مگ  ار  نامیاه  هناخ  هار  نامـسآ ، ات  مینک  یم  شرف  اه  هتـشرف  يوب  اب  ار  نامیاه  هناخ  اه ، بش  نیا  رد 
.دریگب الاب  نام  « رون ای  رون  ای  رون  ای   » رکذ دریگب و  نایرج  نامندیشک  سفن  ياوه  رد  رون  ات  تسا  هدش  ریثکت  اه  هرجنپ  همه  هزادنا 
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.دننک حیبست  ام  اب  ات  دنا  هدمآ  اه  هتشرف 

.دننک یم  ینامسآ  ار  ام  اه  قشع  دنوش و  یم  ریثکت  تاملک ،

بـش .ناناج  ناتـسآ  رد  یگدنرپ  ياه  بش  توکـس ؛ ادص و  ياه  بش  قشع ، اعد و  ياه  بش  تسا ؛ ردـق  ياه  بش  اه ، بش  نیا 
هب هک  نانچ  دـش ؛ میهاوخ  رت  کیدزن  نتـشیوخ  هب  راـب  رازه  اـه  بش  نیا  رد  .دوش  یم  هتـسب  زاـغآ  يارب  زاورپ  راـب  هلوک  هک  ییاـه 

.میوش یم  رت  کیدزن  نانم  دنوادخ 

يداب تهزن  / ییاهر بش 

، تسا یصالخ  صولخ و  تولخ و  بش  ردق ، بش 

، ندش لئان  شیاین و  زاین و  بش 

، ییاهر تعجر و  زار و  بش 

، ریدقت هبوت و  ییاهنت و  بش 

، تئارق مایق و  نآرق و  بش 

، تداهش روش و  مرش و  بش 

، لوزن زامن و  تمادن و  بش 

شمارآ شزرمآ و  بش 

.ناهرب تناهانگ  تاملظ  زا  ار  تدوجو  نزب و  گنچ  شناماد  رب  تسا ، هدوبرن  وت  زا  ار  زیزع  بش  نیا  نامز ، تسد  ات  سپ 

هدازربکا ریما  / ترفغم یناوارف 

هب دیما  مشچ  نانچمه  اما  تسا ، هدرک  رپ  ار  اه  همـشچ  مامت  هیواز  بش ، دنچ  ره  .ما  هداتـسیا  نتـساوخ  ياه  هخاش  نیرتدـنلب  الاب  رب 
.ما هتخود  تترفغم 

.وت ییایربک  ناتسآ  رب  رس  ما و  هداهن  اه  نامسآ  رب  اپ 
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هک هتخوـس  يا  هراتـس  ناـنوچ  ما ؛ هتخود  قـفا  مشچ  رد  مشچ  نتـساوخ ، هاـگرد  رب  نم  اـه و  نامـسآ  نیمز و  دـناوت  يوـگ  حـیبست 
.تسوت ینابرهم  ناشکهک  لابند  یناماس ، رس و  یب  رادم  رد  هتشگرس 

.تسا هتفرگ  لکش  وت  فصو  يادتبا  رد  هک  ینامسآ  رب  ما  هتخود  مشچ  هشیمه ، زا  رت  هتفشآ 

يرای جاتحم  هشیمه  زا  رتشیب  نونکا ، يراذـگاو ؛ مدوخ  هب  ارم  يا  هظحل  ادابم  ات  يا  هتفرگ  ار  میاه  تسد  هک  تسا  يدایز  ياهزور 
هدـشن دـیماان  يا  هدـنهانپ  چـیه  هک  اجنآ  اه ؛ تعاس  نیرت  مطالتم  رد  مریگ  یم  مد  ار  ُنیعَتْـسَن » َكاّیِإ  ُدـُبْعَن َو  َكاّیِإ   » هک ارچ  ماوت ؛

.وت تینامحر  غیرد  یب  تمحر  زا  دنا  هتشگ  راشرس  تارذ ، مامت  هک  اجنآ  وت ، هعساو  تمارک  هاگرد  زا  تسا 

زاغآ .ینک  ینازرا  نم  رب  يا ، هدرک  هدعو  وت  هک  ار  هچنآ  ات  ما  هدمآ  ار  بشما  نم ! هب  ردام  زا  رت  نابرهم 

ترفغم و هدـعو  دوخ ، هک  ییاه  بش  دـنا ؛ هاـم  رازه  زا  رتارف  هک  اـه  بش  نیا  رد  ماـن ، مگ  یمگردرـس  نیا  رد  تسا  نم  نتـساوخ 
.دورس دنهاوخ  تیارب  ناشیاهوزرآ  نیرتدنلب  زا  اه ، بش  نیا  رد  وت  ناگدنب  .يا  هداد  شیاشگ 

یم بش  نیا  رد  گنچ  .تا  ینابرهم  فطل و  دیما  هب  ما ؛ هداتسیا  وت  شیاشخب  هاگرد  رب  تتمحر ، جاتحم  ناگدنب  مامت  نوچ  زین  نم 
.تسا هدرک  رّخسم  دوخ  رد  ار  محور  هک  یبش  مزادنا ،

.وت تبحم  تدوم و  هتشر  زج  تسین  يزیواتسد  چیه 

.وت نارک  یب  ینابرهم  زج  تسین  يریگتسد  چیه 

! نیثیغتسملا ثایغ  ای 

؟ ترفغم یناوارف  بش  نیا  رد  نم  ياج  تساجک 

میاهر ات  بل ؛ رب  وت  مان  رکذ  لد و  رد  شتآ  اب  ما ؛ هتـشگرس  شیوخ  ّریحت  رد  .روآدرد  يرادـم  یب  زا  ییاهر  يارب  مرب  یم  ار  وت  مان 
وت يریگتسد  جاتحم  تخس  هک  تا  یتوربج  لامج  زا  يا  هشوگ  هب  ینک  ما  ینارون  یهابت و  ياه  هرارش  راذگناج  ترارح  زا  يزاس 

«. بر ای  رانلا  نم  انصلخ  ثوغلا  ثوغلا   » متسه

يرصیقریم قداصدمحمدیس  /؟ تسا یبش  هچ  نیا 

تسا بشما  تولخ  لها  دنیوگ  هک  يردق  بش  نآ  »

« تسا بکوک  نیمادک  رد  تلود  ریثأت  نیا  بر  ای 
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!؟ تسا یبش  هچ  نیا  ایادخ 

؟ تسا یبش  هچ  هام ، رازه  زا  رترب  بش  نیا 

؟ دنیآ یم  نیمز  رب  جوف  جوف  ناگتشرف ، هک  تسا  یبش  هچ  نیا 

؟ تسا تینهت  مالس و  زا  راشرس  هاگحبص ، ات  هک  تسا  یبش  هچ  نیا 

! ایادخ

يادـص اـب  ار  تا  هناـخ   ِ رد هدـش ، مه  راـب  کـی  نم ، هک  تسا  يا  هناـهب  شتمظع ، مناد  یم  اـما  مزجاـع ، بش  نیا  كرد  زا  هچرگا 
.مبوکب ِّبَر » ای  ِرانلا  َنِم  انصِّلَخ  »

! ما هدرکن  تهاگرد  هب  یهاگن  مین  یتح  هک  تسا  لاس  کی 

مهاـگن رد  يدوب و  مهار  هب  مشچ  هک  موش  ییاـهزور  هدنمرـش  میآ ، یم  تیوـس  هب  هک  یماـگنه  اـت  یتـشاد  گرزب  ار  بش  نیا  وـت 
نایرگ مشچ  ود  اب  ما ؛ هدمآ  نونکا  يدوبن !

هلا ای ال  َکَناحبُـس  ...ُمیرَک  ای  ُمیحَر ، ای  ُنمحَر ، ای  هّللا ُ،  ای  َکِمـسِاب  َُکلَئـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  : » تیابیز مان  رازه  اب  ار  وت  مناوخ ؛ یم  ار  وت 
«. ِّبَر ای  ِراّنلا  َنِم  انِصلَخ  َثوَغلَا  َثوَغلَا  َتنَا  ِالا 

یم مرـس  رب  هک  شتاحفـص  گرب  گرب  هب  مدـناوخ و  ناضمر  هاـم  رد  هکنآ  هملک  هملک  هب  يدرک ، لزاـن  بش  نیا  رد  هک  ینآرق  هب 
! زاس رود  تبضغ  شتآ  زا  ارم  دنگوس ، منزب  ادص  ار  وت  ات  مراذگ 

نیا يرترب  هب  مهاـنگ ، هدولآ  مرمع  ياـهزور  همه  هزادـنا  هب  نم  هک  کـنیا  تسا ؛ رتـالاو  هاـم  رازه  زا  ردـق  بش  هک  یتفگ  دوخ  وت 
.نک وحم  ارم  هانگ  هناد  هناد  یتسرف ، یم  ورف  نیمز  رب  هک  یکئالم  رادقم  هب  یهلا ! .شخبب  ارم  هانگ  هام  رازه  بش ،

! یهلا

.هد رارق  تمالس  اب  هارمه  روهظ  هار ، رد  حبص  نیمه  ات  مه  ار  ام  ریدقت  حبص ، ات  تسا  مالس  بش  بش ، نیا  هک  روط  نامه 
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ظفاح تشادگرزب  زور 

يدمحم سابع  / قشع ناوخ  هنارت 

ظفاح هب  داد  ادخ  هک  تداعس  جنگ  ره  »

« دوب يرحس  درو  بش و  ياعد  نُمی  زا 

.یقشع دوخ  وت  .يا  هدید  باوخ  ار  قشع 

.دوب تسود  زا  یتشاد  هچ  ره  هک  یتشاد ؛ ساپ  ار  تسود  تمرح  يدیرخن  ینازرا  هب  ار  ایند  .رای  یپ  رد  يدوب و  دارمریپ 

درکن دوس  یسب  هک  ایند  هب  شورفم  رای  »

«. دوب هتخورفب  هرسان  رز  هب  فسوی  هکنآ 

دـنتفرگ و راهب  هشیدـنا  اه  بیـس  وت ، اب  .يدـش  قشاع  زاب ، ینامـشچ  اب  یتفایرد و  هناهاگآ  ار  قشع  .یتخاـس  هدـنرپ  تاـملک ، زا  وت 
.دندرک كاوژپ  اه  هوک  هنماد  رد  ار  قشع  اهادص ،

یتسم قشع و  رد  هک  سک  دـشابن  ربخ  یب  ات  يدرک  ربخ  ار  یملاع  .ناوخ  هنارت  اه  شرف  گنـس  دـندش و  رعاش  زاریـش ، ياه  جـنران 
.دتفا

دورن رظن  یپ  زا  مادم  هک  یلد  اشوخ 

.دورن ربخ  یب  دنناوخب  هک  شرد  رهب 

ییاجره درگ و  هزره  نینچ  شابم  الد 

دورن رنه  نیدب  تشیپ  راک ز  چیه  هک 

لصف شیوخ  راک  دنکب  یهلا  فطل  « ؛ یکاخ نامدرم  نود و  يایند  هن  يا ؛ هتسب  دنوادخ  نارک  یب  فطل  هب  لد  ینک و  یم  یقـشاع 
تسام مرج  زا  رتشیب  ادخ 

تنسح وترپ  لزا  رد   » .دش دهاوخ  ایمیک  تمالک  هک  یناد  یم  ییارس و  یم  قشع  زا  هشیمه  يراد و  نامیا  قشع ، زاجعا  تکرب و  هب 
« دز ملاع  همه  هب  شتآ  دش و  ادیپ  قشع  دز  مد  یّلجت  ز 
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: يدورس رت  کین  يدوب و  هتفایرد  یکین  هب  ار  یسانش  نتشیوخ  تمکح 

درک یم  ام  زا  مج  ماج  بلط  لد  اه  لاس 

.درک یم  انمت  هناگیب  تشاد ز  دوخ  هچنآ  و 

دوب وا  اب  ادخ  لاوحا  همه  رد  یلدیب  »

«. درک یم  ایادخ  رود  زا  شدید و  یمن  وا 

.دوب دهاوخ  تسود  هشیمه  هک  تسوا  یتسود ؛ تسا و  نتشاد  تسود  قیال  هک  تسوا  اهنت  یتسناد  یم  يدوب و  هتسبلد  هناگی  هب 

درادن ناهج  لیم  ناناج  لامج  یب  ناج  »

«. درادن نآ  هک  اقح  درادن ، نیا  هک  سک  ره 

: يدید یم  شناگدنب  تمدخ  رد  ار  تقلاخ  اب  دهع  هب  يافو  یتشاد و  نامیا  قلخ ، هب  تمدخ  قلخ و  هب 

دراد هگن  افو  لها  بناج  هکنآ  ره  »

«. دراد هگن  الب  زا  لاح  همه  رد  شادخ 

: یتفگ هک  نانچ  يداد ؛ رییغت  تتاملک  اب  ار  ناهج  .قشاع  اه  هدنرپ  دندش و  یم  هدنرپ  تاملک  يدورس ، یم  هک  یتقو 

میزادنا رغاس  رد  یم  میناشفارب و  لگ  ات  ایب  »

«. میزادنا رغاس  رد  یم  میفاکشب و  فقس  ار  کلف 

ییاضر هدیمح  / تاملک بت  رد 

.دوش یم  راشرس  درذگ و  یم  تا  هتخادگ  ياوجن  هچیرد  زا  ناهج ،

ات هملک  رد  تفگـش  ییوهایه  اب  بآ -  زا  رت  يراج  یناـشنب -  ورف  ار  كاـخ  هدـننک  ناریو  ِشطع  تاـملک ، ِبت  رد  اـت  یـشوج  یم 
مظن رادـم  رب  .تدـنروآ  یمن  بات  تاملک ، .يا  هدـش  رت  هدـنزادگ  دیـشروخ  هچ  ره  زا  .دـخرچ  یم  ترـس  درگ  ناهج ، .تا  هملک 

.دوب دهاوخن  یشوماخ  ار  وت  .ار  تا  هشیدنا  يا  هدیچیپ 

هب هحفـص  تاملک ، .يا  هدز  مدـق  نهک  ياه  ناتـسجنران  يوب  اب  ار  زاریـش  ظیلغ  ياـه  هچوک  .شیوخ  رد  هتخیر  ورف  یـشیوخ و  یب 
.دنشک یم  لابند  هب  ار  وت  يولگ  زار  هحفص ،
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.دروآ یم  روش  هب  ار  ما  یمامت  تیادص  ینک و  یم  زاب  بل  .دخرچ  یم  تاحفص  يال  متسد 

تسین همه  نیا  ناکم  نوک و  هگراک  لصاح  »

« تسین همه  نیا  ناهج  بابسا  هک  رآ  شیپ  هداب 
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، تمالک هنوگچ  هک  دنناریح  تمان  یگرزب  لباقم  یناهج  يا و  هداتـسیا  .دنخرچ  یم  تمالک  رادم  رب  اه  هراتـس  مامت  يا و  هداتـسیا 
يا هدز  ناور  ياه  بآ  هب  ار  تمان  .تسا  يراج  قشع  زا  يرابیوج  تنابل  زا  .تسا  هتفرگ  لاب  كالفا  ات  هدرک و  بوذـجم  ار  كاخ 

گنر زا  يروشنم  نوچ  يوش ؛ یم  همزمز  رهش  ناهد  رب  تیب  تیب  ماش ، حبص و  ره  .تسوت  زا  نخس  اج  همه  .ارذگ  ياه  میـسن  هب  و 
.ریثکت لاح  رد  ِعیدب  ياه 

یم اه  هیناث  اهزور و  هنهپ  رد  .يور  یمن  دای  زا  هچقاط  بل  رب  هاـگ  چـیه  .تسا  هدرتسگ  ار  تیادـص  میـسن ، .يوش  یمن  شومارف  وت 
.تسا روبع  رد  تنهذ  يا و  هداتسیا  زونه  اویش -  يوارت - 

؟ تسب ناوت  اجک  تروص  تیاهن  ار  هار  نیا  »

« تیادب رد  تسا  شیب  لزنم  رازه  دص  شک 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / انشآ رادید 

رادم بجع  سب  نیا  نم و  ما  هدنز  رمع  یب  »

رمع رامش  رد  دهن  هک  ار  قارف  زور 

ناهج هحفص  رب  هک  يوگب  نخس  ظفاح 

« رمع راگدای  تملق  زا  دنام  شقن  نیا 

یناحور ياون  یسدق و  سافنا  نیا  دنشوج و  یم  شبل  راس  همشچ  زا  ییانعر  هب  تاملک  يزاّنط و  هب  اه  هژاو  هک  دشابن  نینچ  ارچ  و 
لفحم شخبامرگ  ار  نامدرس  هراتس و  یب  ياه  بش  مامت  هک  ادلی  ياه  بش  هن  هک  هنوگ  نآ  تسا ؛ هتخیر  رعـش  ناج  رد  هک  تسوا 

.دوش یم 

وا .دنراذگ  یم  شمارآ  ياه  هناش  رب  رـس  ام  ياه  یگنتلد  دیوگ و  یم  رعـش  وا  .درب  یم  دوخ  اب  ار  یمدآ  حور  شتایلزغ ، هژاو  هژاو 
.دوش یم  هدوشگ  اه  قارشا  اهدوهش و  هب  نامرواب  ياه  هچیرد  دیوگ و  یم  رعش 

تسا نم  هاقناخ  هناخیم  هشوگ  هک  منم  »

تسا نم  هاگحبص  درو  ناغم  ریپ  ياعد 

تسامش لاصو  ما ، هناخیم  دجسم و  ضرغ ز 

« تسا نم  هاوگ  ادخ  مرادن ، لایخ  نیا  زج 

ترضح هب  تدارا  یناشیپ  تسا و  رعاش  .یمدآ  هراتس  یب  ناراب و  یب  ياه  بش  رد  تسا  قفـش  رون و  ریثکت  یعادت  ییوگ  تاملک ،
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قشع نیمزرس  مامت  يرایرهش  انشآ و  رای  رادید  تایح و  بآ  ندیشک  رس  يارب  رکب  بان و  تاملک  زا  ییایند  تسا و  رعاش  .تسود 
.تاملک زا  دزاس  یم  يرصق  هک  هژاو ؛ هملک و  يایند  تسا و  رعاش  .هاقناخ  ینیشن  هشوگ  مه  یهاگ  و 
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: هک دناوخ  لزغ  وا  يارب  تفرگ و  تسد  رد  ار  وا  ناوید  هک  دیاب 

بشما هک  عمج  نیا  رد  دیرایم  عمش  وگ  »

تس مامت  تسود  خر  هام  ام  سلجم  رد 

رّکش چیه و ز  وگم  دنق  ینشاچ  زا 

« تس ماک  وت  نیریش  بل  زا  ارم  هک  ور  ناز 

يریدن هیقر  / لالز ّسح 

دریگ یم  لاح  سح و  تلزغ  زا  زونه 

در - یگ یم  لاس  هام و  شنت  زا  هک  -ي  لد

نا - شون لزغ  زا  یضعب  -ر  ظن رد  زونه 

در - یگ یم  لالم  تبا  هن و ن- - هک بارش 

یج - نران را  - هب يا  - شگ هدقع  -ر  طع وت 

در - یگ یم  لالز  یسح  هرجنپ  اب ت-و  هک 

دناوخ یم  هک  ار  هتشگمگ » فسوی  ، » زیزع

دریگ یم  لاب  هخاش  ره  هب  هنارتوبک 

تسا داتعم  -ه  نادهاش ندز  كون  هب  یلو 

دریگ یم  لاف  هچوک  رس  هک  يا  هدنرپ 

! ظفاح ما  یبیرف  یم  تمسانش و  یمن 

دریگ یم  لآ  هدیا  شور  نیا  زا  ملد 

يدمحم هسیفن  / لاس ياه  لاس 

نم توکس  بش و  مه  زاب 
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اه هتفگن  ظفاح و  لاف 

وت دوبن  مغ  مه  زاب 

اه هتفهن  زا  رپ  يا  هنیس 
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ملد منیشن و  یم  زاب 

راهب وت و  زا  دیارس  یم 

ظفاح و غارس  مور  یم 

رارق یب  هرابود  موش  یم 

ار رعش  باتک  منک  یم  زاب 

لاصو تین  هب  مه  زاب 

مبش ره  راک  تس  هدش  نیا 

لاس ياه  لاس  اه و  هام 

تمنیبب دوش  یم  ینعی 

؟ نیشتآ هاگن  نامه  اب 

تسم ياه  هدنخ  يادص  اب 

؟ نیشنلد يادص  رس و  اب 

تسا یبیجع  ملاع  هچ  هو !

شیوخ ياه  لایخ  نتفگ  وت  اب 

نتفگ و لاصو  زا  وت  اب 

شیپ ياه  لاس  قارف  زا 

دهد یتراشب  مظفاح 

وا لصو  نامز  دسر  یم 

يوش یم  رارق  یب  زاب 

وزرآ هب  یسر  یم  زاب 
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تسا ظفاح  هشیمه  نیا  يرآ 

لاصو نیا  دیما  دهد  یم 

رظتنم هشیمه  منم  نیا  کیل 

...لاس ياه  لاس  اهزور و 
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ندروخ  تبرض 

هراشا

هبنش

رهم 1385  21

ناضمر 1427  19

oct.13.2006

يدمحم سابع  / گرزب هروشلد 

ندشن ادرف  بت  رد  یبش  بش ، »

«. ندشن افوکش  رکف  رد  حبص ،

يادرف تسا و  هودـنا  يادرف  ادرف ، هـک  دـناد  یم  بوـخ  .دـش  دـهاوخ  اـهادرف  نـیرت  یمخز  شیادرف  هـک  دـناد  یم  بوـخ  باـتفآ ،
ندیبات رس  هام ، یتح  بشما  .دنوش  یم  شوماخ  یکی  یکی  اه ، هراتس  .دنا  هتـشون  نوخ  هب  ار  شزاغآ  هک  دناد  یم  بوخ  .یماکخلت 
بشما .دنا  هدز  وناز  ادرف  هودنا  زا  اه  ناتـسلخن  .تسا  هتفرگ  ار  بش  نابیرگ  تبرغ ، يوب  .دنا  شیپ  زا  رت  گنتلد  اه  هچوک  درادن و 

« ...درادن وس  هراتس  هک  بشما  تس  يدب  بش  هچ   » .تسین ندناوخ  سفن  ار  يزاوآ  چیه 

! درادن ار  دیـشروخ  مخز  ندـید  لد  مه  هام  ایوگ  .تسا  نامـسآ  هطقن  نیرت  تسدرود  هام ، بشما  .تسا  هتفرگ  هلـصاف  نیمز  زا  هام 
رطع اهنت  دهد ، یمن  هراتس  يوب  بش ، .تساپرید  یبش  بش ،
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هدـش ریگارف  یکیراـت  .دراد  گرزب  يا  هروشلد  رهـش ، دـنا و  هرهلد  زا  رپ  اـه  هچوک  .دـهد  یم  قاـفتا  يوب  هک  تساـهوب  بش  مخز 
.تسا

یباتفآ دیآرب  هک  بشما  درادن  نآ  رس  »

«. یباوخ درکن  رذگ  درک و  رذگ  اه  لایخ  هچ 

هتفرگ نایرج  گرزب ، یهودنا  رد  اوه  دنیوگ و  یم  رکذ  اهراوید  .تسا  هداتفا  هلصاف  اه  نرق  مارآ ، ياه  باوخ  رهش و  نامشچ  نیب 
.تسا

ار برطضم  هرجنپ  همه  نیا  نامـشچ  هایـس ، يا  هدرپ  شاک  .دنرادن  نداتـسیا  اپ  رب  بات  اهراوید ، اهرد و  .دوش  یم  دنلب  ناذا  يادص 
همـشچ ترـس ، نوخ  یتقو  دزیر ؛ یم  ورف  دوخ  رد  كاخ ، .دوش  لیدـبت  خرـس  لگ  هب  قافتا ، ات  تسا  هدـش  نآ  ناـمز  رگید  ددـنبب !

تزف و  » ییوگ یم  هک  یتقو  باوخ ؛ زا  دزیخ  یمرب  هایـس  ینهاریپ  رد  باتفآ  دز و  دنهاوخ  هراوف  البرک  رد  هک  دوش  یم  ییاه  نوخ 
«. هبعکلا بر 

هداز حیبذ  هرطاف  / هنئمطم سفن 

ار شیاه  بل  هزور  .تسا  دوعوم  بش  نامه  نیا  هک  دنگوس  دومرف : بل  ریز  تخادنا و  هام  راسمرـش  ناگدـید  رد  مشچ  راب ، رگید 
هب هشیمه ، زا  رترابکبس  ات  درک  کمن  نان و  يا  همقل  بآ و  يا  هعرج  نامهیم 

.دورب شبوبحم  تاقالم 

تملظ هک  ییاـه  مخز  قـمع  هب  هاـگ  چـیه  دوـب ، هداـهن  راـگدای  هب  شـشود  رب  ناـمیتی  ياـمرخ  ناـن و  هبـش  ره  هسیک  هک  يدـنب  در 
.دوبن دناشن ، یم  شلد  رب  ناقفانم  هنالدروک 

اب راب ، نیا  هک  دناوخ  شریدقت  رد  دیشک و  نساحم  يدیپس  رب  یتسد  .تسادخ  لوسر  اب  شا  یلدمه  هناقداص  يایؤر  لیوأت  بشما ،
.تشگ دهاوخ  باضخ  نوخ  هب  تواقش ، گنرین و 

.تسا هدامآ  بشما  مالسلا  هیلع  یلع 

نانز و هویب  نامیتی و  مامت  رظتنم  ناگدـید  شهاگن ، اب  دـیاش  دـنک و  یم  شرتخد  هب  ار  هرهلدرپ  بش  نیا  ناـساره  ناـغرم  شراـفس 
ار رهش  ياه  هبارخ  نادرمریپ 
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.دهن یم  هفوک  هرهچ  رازه  تملظ  لد  رب  ار  شیوخ  راوتسا  مارآ و  ياه  ماگ  دراپس و  یم  مالسلا  هیلع  نسح  شناج  هراپ  هب 

بارحم نیا  نت  رب  هّللا ، هجو  هتفاکـش  قرف  زا  یـسدقم  نوخ  دـنهاگآ  هک  دنناگتـشرف  لیخ  ناضمر ، كراـبم  هاـم  مهدزون  رحـس  رد 
.دش دهاوخ  هدیشاپ 

هچوک راب ، نیرخآ  يارب  ات  دـنک  یم  هراپ  ار  بش  ياه  یهایـس  شناذا ، ناشخرد  ولألت  دور و  یم  هرانم  زارف  رب  رهـش ، ياهنت  فراع 
.دنفُکشب شناذا  توارط  زا  اه  هچوک  سپ 

.تسوا ندمآ  رارق  یب  نایشرع ، مامت  ناج  هک  مالسلا  هیلع  یلع  هنئمطم  سفن  زا  ربکا  هّللا  ربکا ، هّللا 

! دنناد یم  نیگنس  دوخ  رس  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تلادع  تمحر و  هیاس  هک  ینامدرم  تراقح  یتسپ و  زا  ربکا  هّللا  ربکا ، هّللا 

، دناسر یم  ماجنا  هب  شیوخ  تخب  هریت  لتاق  یتح  نالفاغ و  ناگتفخ و  قح  رد  ار  يرگنشور  يرادیب و  تلاسر 

قمع رد  ار  الوم  نیسپاو  زامن  یتوکلم  ياون  دجـسم ، ياه  نوتـس  دراد و  یمنرب  شقوشعم  يابرلد  تماق  زا  ترـسح  مشچ  بارحم ،
.دنرب یم  ورف  ناشناج 

.دنکن دیدرت  ریشمش  ندروآ  دورف  رد  يا  هظحل  شکاپان ، ناتسد  ات  هدروآرد  شیوخ  ریخست  هب  ار  مجلم  نبا  دوجو  ناطیش ،

.دوش یم  نارابلگ  شکرابم  قرف  زا  هدییور  خرس  ياه  هلال  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هدجس  هوکش 

«. هبعکلا ّبر  ُتزف و  هّللا ؛ لوسر  هّلم  یلع  هّللاب و  هّللا و  مسب  »

یلع لتق  .يدهلا  ناکرا  هّللا  تمّدهت و  : » دروآ یم  مطالت  هب  ار  نیمز  نامسآ و  لیئربج ، شورخ  دیآ و  یمرد  هزرل  هب  شرع ، ناکرا 
«. ...و تشگ  ناریو  تیاده  ناکرا  هک  ادخ  هب  دنگوس  یضترملا ؛

.دوب مُهَْنَیب » ءامَحُر  ِرافُکلا  ْیَلَع  ُءاّدِشَأ   » هیآ ققحت  هک  تسشن  دهاوخ  يدرم  گوس  رد  دبا  ات  تلادع 
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هدازربکا ریما  / قوش ناتسآ  رب 

 . ...دندیدنخ هدز و  تلادع  قرف  رب  غیت 

؟ تسا هدید  رون  رد  ار  هبعک  یناشیپ  نینچ  نیا  توادع ، غیت  هک  تسا  فاکش  بش  هراتس  نیمادک  دالیم  هاگرحس  هاگرحس ، نیا 

...درک دهاوخن  رواب  یسک  چیه  ار  اه  نامسآ  ینارون  لامج  هبعک  فاکش 

زا رت  هتفشآ  الاح  دندوب و  هداتسیا  رمع  مامت  قوش ، ناتسآ  رب  هک  ییاه  لخن  هتشگرس ؛ ياه  لخن  دننز  یم  دایرف  اهداب  رد  ار  تتبرغ 
.ار نیمز  نامسآ و  يالوم  ینامسآ  مان  دننز  یم  هجض  يدرمان ، يدارمان و  ياهدابدنت  مطالت  رد  هشیمه ،

.ییاه نامـسآ  ردق  بش  وت  .درک  دهاوخن  كرد  ار  ردـق  ياه  بش  هک  هنوگ  نآ  درک ؛ یمن  كرد  ار  تا  یگرزب  ردـق  نیمز  يرآ !
.تسا هتـسشن  نوخ  هب  نینچ  نیا  هک  یقفا  رد  دـنا ؛ هتفرگ  مد  ار  وت  ماـن  برقم ، ناگتـشرف  .تسا  ناـمز  نیمز و  حـیبست  رکذ  وـت  ماـن 
.تسا يراج  تیاه  هنوگ  رب  هک  تسا  هتفرگ  ماو  ینوخ  زا  ار  شیوخ  خرس  گنر  قفش ، .تسا  دیشروخ  ینارون  عجرم  تا ، یناشیپ 

شیوخ ناهن  رد  يزوس  هچ  ترخآ ، هبطخ  نیا  مناد  یمن  اما  داشرا ، ياهربنم  رـس  رب  دوب  نیـشتآ  هشیمه  تیاـه ، هبطخ  اـهنت ! بیرغ 
.تسا هتشاداو  مطالت  هب  ار  یناهج  هک  تشاد 

یناشیپ رب  هک  ینوخ  نیا  .ما  هدینـش  تیاه  یگنتلد  زا  وت ، نابز  زا  هک  ینحل  نیرتاویـش  يا ، هدـناوخ  بارحم  هاگرد  رب  هک  يا  هبطخ 
، یتخاس وضو  نامه  اب  نونکا  يدوب و  هتفهن  لد  رد  وت  هک  تسا  لد  نوخ  لاس  ياه  لاس  حرـش  تسا ، هتفرگ  نایرج  بلاغلا  هلادسا 

.ینک تاقالم  يراگتسر  هب  ار  يادخ  ات 

تس هدروآ  هدجس  بارحم  هب  هک  يا  هبطخ  «و 

« تسا هدش  نایب  نوخ  نحل  اب  هک  تس  یلع  مغ 

؟ تیاعد دش  باجتسم  نینچ  نیا  هک  يدناوخ  تا  هدجس  رد  هک  يرکذ  نیرخآ  رد  دوب  هچ 

هدیکت ياه  هناش  رب  زونه  تیاه ، مدق  بهتلم  در  .ار  تیاه  ماگ  قوش  دننک  كرد  دنتسناوتن  اه  هچوک  یتح 

! درک دهاوخن  شومارف  رهش  هاگ  چیه  ار  تتبرغ  .دنک  یم  ینیگنس  اه  هچوک 

تبرغ نیمادک  هدرک  رفس  نابیرغ  يا  »

« تسا نطو  رد  نطو  نادرم  تبرغ  زا  رتدب 
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یسوط اروح  / دش شیاه  مخز  مهرم  ریشمش ، تبرض 

.دراد یمرب  مدق  ادخ  هناخ  يوس  هب  ادخ ، بوبحم  ادخ ، هناخ  دولوم 

.دنشاب هدرک  شندنام  يارب  یشالت  وا ، نتفر  يوهایه  رد  ات  دنا  هدروآ  الاب  ار  ناش  هدروخ  كرت  ناتسد  اهراوید ،

ياه مدـق  دوب و  کیرات  ياه  هچوک  نیا  ینارون  ياه  هسیر  الوم ، هناقـشاع  تاجانم  .دـنزیر  یم  کشا  هفوک ، يانـشآ  ياـه  هچوک 
، شود رب  تواخـس  نابنا  یتقو  دش ؛ یم  ینارون  وا  روضح  باتفآ  زا  هلجح  هلجح  هفوک ، ياه  بش  .كاخ  هوکـشاب  شرف  شنابرهم ،

.دوب سونأم  وا  روضح  اب  ار  شیاه  ییاهنت  درک و  یم  کبس  درم  نیا  هناش  رب  ار  شیاهدرد  هفوک ، .درک  یم  باریس  ار  زاین  ناتسد 

!؟ تسا هدروآ  بات  نینچ  نیا  ارم  هک  تسیک  نیا  دسرپب  دوخ  زا  راب  کی  هکنآ  یب  دوب ؛ هداتسیا  الوم  تماق  رب  هفوک ،

!؟ دنامب هانپ  یب  یتسد  یهت  چیه  هتشاذگن  هداد و  خساپ  ارم  نامیتی  هلان  هک  تسیک  نیا 

؟ دهد یم  تراشب  ار  تشهب  شا ، ینامسآ  ياه  هبطخ  تسا و  هدش  نشور  رهش  شتیاده ، نشور  ياه  سوناف  زا  هک  تسیک 

.تسا شیوخ  تعسو  راس  هیاس  اهنت  دوخ ، راوتسا ، اهنت و  دیآ ؛ یم  درم 

؟ دنامب كاخ  تراسا  رد  تسناوت  یم  هنوگچ  .دوب  مدآ  لسن  ِنیرت  هدنرپ  .دنامب  هک  دوب  هدماین  وا 

.ار نکشربیخ  ردیح  راظتنا  دیشک ، یم  ار  وا  راظتنا  ناسنا ، نیرت  یقش  ناتسد  هب  ریشمش ، نیرت  هدولآرهز 

نوخ باضخ  رد  الوم  دنخبل  يانعم  دمهفب  دناوتن  سک  چیه  هچرگا  دناد ؛ یم  شیاه  مخز  مهرم  ار  ریشمش  تبرض  سپ  دورب ؛ دیاب 
.ار هبعکلا » برب  تزف   » ندورس شرس و 
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؟ دیشک یم  ار  گرم  راظتنا  ارچ  الوم  هک  دنک  كرد  الوم  رظن  رد  ار  گرم  تذل  دناوتن  سک  چیه  هچرگا 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / هاگرذگ نیرخآ 

.دوش یم  کیدزن  اه  هچوک  هاگرذگ  نیرخآ  هب  یلع 

.ددرون یم  مهرد  ار  رهش  اه ، هرانم  يادص 

.اهزارف اه و  نامسآ  اب  دروخ  یم  دنویپ  یلع  ياه  تسد 

«. مارحالا هریبکت  »

.اه یگتسبلد  نیمز و  هچ  ره  زا  دَنَک  یم  لد 

.تسا هتفرگ  ادخ  يوب  شسفن 

«. هدمحب میظعلا و  یبر  ناحبس  »

.دتفا یم  هرامش  هب  اه  هیناث  سفن 

.دتسیاب تکرح  زا  قیاقد  هک  دیاش  نامز ، هنیس  رب  دزادنا  یم  گنچ  خیرات 

«. هدمحب یلعالا و  یبر  ناحبس  »

.نامسآ هب  دیاشگ  یم  مشچ  هدجس و  رب  دراذگ  یم  رس 

! انشآ بیرغ  ایوگ  تسا  هدماین  .کیدزن  يا  هظحل  گنتلد 

.تسا زیربل  یگدنرپ  سح  زا  شتونق  نیرخآ 

! بارحم ياوه  رد  دنرتسگ  یم  رپ  لاب و  بات ، یب  هکئالم  ردقچ 

«. هدمحب یلعالا و  یبر  ناحبس  »

...و هدجس  رب  دراذگ  یم  رس 

.دبوک یم  راوید  رد و  رب  هشیمه ، زا  رترارق  یب  هثداح ، ياهداب  ناگتشرف و  هیثرم  يادص  زا  دوش  یم  رپ  هچوک 
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.دنبوشآ یم  ار  هفوک  باوخ  دنرغ و  یم  اهربا 

.دنوش یم  توهبم  هدز و  تفگش  هفوک  یلاها  و  ... 

یلع دناوخ  یم  زامن  رت  هدید  اب  »

یلع دناوخ  یم  زامن  رحس  هب  ات  بش 

دیتلغ یم  نوخ  هدجس  رد  هک  حبص  نآ 

« یلع دناوخ  یم  زامن  رگم  دنتفگ 

یسوط اروح  / اهنت ِتلادع 

! دبلط یم  ار  وت  شوماخ  هفوک 

.دزیخ یمنرب  ییادص  چیه  اه ، هچوک  خلت  تولخ  زا 

.تسا خلت  يا  هثداح  نتسبآ  هفوک ،

هیانک هنعط و  زیت  غیت  تلادع ، ییاپرب  يارب  دوب و  هداهن  شا  هدید  جنر  هدرگ  رب  ار  تلادـع  يوزارت  هک  تسا  يدرم  نیمک  رد  هثداح 
.دیرخ یم  ناج  هب  ار 

، يرگید دیشک و  یممالسلا  هیلع  یلع  خر  هب  ار  شا  یگباحـص  نأش  یکی  .تبارق  مهـس  يرگید  تساوخ و  یم  تقافر  مهـس  یکی 
.دروآ یم  لیلد  ار  نآرق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  شا  ییانشآ  هقباس 

.هدولآ هانگ  عقوت  همه  نیا  ربارب  رد  درک  یم  توکس  مالسلا  هیلع  یلع  و 

ياـه هسیک  ِدرَگ  تشاد و  یمن  اور  دوخ  نتـسشن  یمد  يارب  ار  لاـملا  تیب  عمـش  ییانـشور  هک  يدرم  زا  یلع ؛ زا  دنتـساوخ  یم  هچ 
.دنیشنن شتمصع  نماد  رد  قحان  يا  هرذ  ات  دناکت  یم  ار  مدرم 

؟ دوب هفوک  ياه  هچوک  رگاوجن  دز و  یم  هلان  حبص  ات  بش  ترخآ ، شتآ  زا  تشاذگ و  یم  ایند  شتآ  رب  تسد  هک  يدرم 

؛ دش رت  یمخز  دوب ، دربن  ياهرجنخ  یمخز  هک  شا  هنیس 

.تسا راگزور  يانام  هوسا  الوم  تماقتسا  يرابدرب و  هخسن  خیرات ، هشیمه  ات 

.تخورف یمن  ناهاوخایند  هب  ار  تلادع  اما  درب ، یم  قح  ناتسآ  رب  هتفاکش  قرف  مالسلا  هیلع  یلع 
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.راگدنام يوگلا  هشیمه  ات  راگزور  درم  هناگی  الوم ؛ دوب  درم 
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يدیمح مثیم  / عولط حبص  يا  نکم 

متشادن نتفر  هب  لیم  هک  مبش  نآ  نم 

متشادن ندنام  تصرف  تشونرس  رد 

تشاد بارطضا  ملد  حبص  ناذا  تقو 

متشادن نشور  هراتس  کی  هنیس  رد 

شیوخ يادتبا  نم و  ياهتنا  رد  يدرم 

متشادن ندیسر  دیما  نم  تفر و  یم 

مدش یم  وحم  وا  هتسخ  هاگن  رد  نم 

متشادن نَم  نیا  زا  یناشن  نم  تفر و  یم 

دیسر رمقلا  قش  ینعم  هب  نیمز  نم  رد 

متشادن ندید  تقاط  هریت  حبص  نآ 

دشن یلو  دنامب ، تساوخ  هک  مبش  نآ  نم 

متشادن نماد  هب  هام  هک  نامز  نآ  رد 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یهدنامرف  هب  مالسا  نایهاپس  طسوت  هکم  حتف 

هراشا

هبنشکی

رهم 1385  22

ناضمر 1427  20

oct. 2066 . 14

يدمحم سابع  / هنیآ رد  هنیآ 

.دچیپ یم  هکم  رد  تا  ینابرهم  يوب  هرابود  يرود ، ياهزور  زا  سپ 

.تسوت تلاسر  يوب  رارق  یب  هکم 

.دوش هنیآ  ار  وت  ياشامت  دق ، مامت  ات  دتسیا  یم  اپ  هب  هکم  يراذگ ، یم  كاخ  رب  هک  مدق 

کلف هب  رـس  ياه  هوک  سپ  رد  هریت  ياـهربا  ددـنب و  یمرب  تخر  رهـش  زا  یکیراـت  دـنک ، یم  سح  ار  تیاـه  مدـق  يوب  هک  كاـخ 
.دوش یم  ریگارف  هکم  رد  تا  ینابرهم  يوب  مه  زاب  قارف ، ياهزور  زا  سپ  .دنوش  یم  ناهنپ  هدیشک 

.دناسرب رهش  هتفر  باوخ  هب  ياه  هچوک  شوگ  هب  ار  ناذا  يزاوآ ، ره  زا  رتدنلب  ات  دتسیا  یم  هبعک  ياه  هناش  رب  لالب ،

لالز هنماد  رد  تعکر  ود  ات  دزیخ  یمرب  وت  مان  مارتحا  هب  اـه  هچوک  دـیوش و  یم  توخر  زا  نت  رهـش ، دزیخ ، یمرب  هک  ناذا  يادـص 
.دنراذگب زامن  تحور 
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.دنز یم  جوم  اه  مشچ  همه  رد  ینارگن  هرهلد و 

یم ریگارف  ینابرهم  ییاشگ ، یم  هک  بل  تواخـس ؛ لوسر  یتمحر و  ربمایپ  وت  اـما  تسا ، هدـیرب  ار  همه  ناـما  وت ، ییوج  ماـقتنا  میب 
، ینز یم  هک  دنخبل  .يراج  اه  مشچ  همشچ  زا  ششخب  قوش و  کشا  دوش و 

.دوش یم  زاوآ  اه  نادوان  هرجنح  رد  ناراب  دنسر و  یم  خرس  ياه  بیس 

.دنک رطعم  ار  رهش  ياوه  تیاه  سفن  ات  ییاشگ  یم  بل 

.دنک سح  ار  یلمخم  ياه  ینادعمش  اهوب و  بش  ریذپلد  رطع  ات  دشک  یم  سفن  ار  وت  رهش ،

.دنوش متخ  خرس  ياه  لگ  هب  اه ، قافتا  همه  ات  يا  هدمآ  هکم  هب  وت 

.ییاشگب مدرم  يور  هب  ار  قشع  ياهرد  ینک و  هراپ  ار  تراسا  لهج و  ياهریجنز  ات  يا  هدمآ  وت 

.تسا هداتسیا  رهش  هناتسآ  رد  وت  اب  یگدنز 

رابغ ریز  لهجوبا ، ياهزاوآ  .دنلبرـس  ياه  هوک  رکب  ياه  هنماد  رد  دوواد ، زاوآ  هک  نانچ  .دـچیپ  یم  رهـش  شوگ  رد  لـالب  يادـص 
رـس رب  دـشاب  وت  شزاون  تسد  ینابرهم ، دـنک و  ادـیپ  نایرج  رهـش  یباتفآ  یگدـنز  رد  قشع ، ات  دوش  یم  نفد  هدـش  ناریو  ياه  تب 

.دش دنهاوخ  هدازآ  دازآ و  زورما  وت ، تمحر  اب  هک  یناریسا 

نادناخ وت و  رب  دورد  .دنزب  دایرف  نایناهج  رب  هبعک  ماب  يادـنلب  زا  ار  تتلاسر  يادـص  لاس ، ياه  لاس  ات  دوش  یم  وت  يوب  زا  رپ  هکم 
! تکاپ

نایبیبح هّللا  حور  / لیئربج همزمز 

یم ار  شدوجو  دنب  دـنب  هنهک ، يدرد  زیربل ؛ شربص  هدـش و  قاط  شتقاط  رگید  .دراد  لد  رد  ییاغوغ  یلو  تسا ؛ مارآ  شرهاظ  ... 
ندـید بات  زین  اهنآ  دـید ؛ یم  نایرگ  زین  ار  دـندمآ  یم  فاوط  هب  شفارطا  رد  هک  يا  هکئـالم  هراومه  هکلب  دوخ ، اـهنت  هن  .دـنازوس 

.دنتشادن

میظعت هدرک ، مالـس  کی  هب  کی  اهتب ، هب  دیاشگ و  یم  ار  شرد  راددیلک ، رگید ، یتعاس  .تسا  هدنامن  باتفآ  عولط  هب  يزیچ  رگید 
دنک و یم  كاپ  ناشیور  رس و  زا  كاخ  دیامن و  یم 
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.تسوا هزور  ره  ياهدرد  زاغآ  نیا ، دروآ و  یم  نابز  هب  دیحوت ، هناخ  رد  ار  اه  هژاو  نیرت  هدولآ  كرش 

نیرخآ مالـسلاامهیلع ، لیعامـسا  میهاربا و  هک  ار  يزور  دروآ  یم  داـی  هب  .دوش  یم  رتـشیب  شیاـه  مغ  دـشیدنا ، یم  هک  هتـشذگ  هب 
«. میلَعلا ُعیمَّسلا  َتنَا  اّنم -  لَّبَقَت  انَّبَر -  : » دنتشادرب اعد  هب  تسد  هاگ ، نآ  دنداهن و  ار  شیاه  تشخ 

بـش نآ  .دنتفگ  یم  شابداش  رگیدکی  هب  هدش و  ریزارـس  وا  يوس  هب  یهلا  ناگتـشرف  مامت  ربمایپ ، دالیم  بش  رد  ریخ ، هب  شدای  هآ !
.دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رادید  زور ، مامت  رد  شا  یشوخلد  هراومه  نآ ، زا  سپ  ...دینش  ار  ناطیش  هجض  يادص  حوضو ، هب 

ار ادخ  دنکفا و  شا  هدرپ  رد  هجنپ  دسا ، تنب  همطاف  هک  دنک  شومارف  ار  زور  نآ  تسناوت  یم  رگم  هآ !

نآ لاح  هاگ  چـیه  دـنتفگ ! نیمآ  وا  ياعد  هب  هدروآرب  تسد  کئالم ، همه  ایوگ  دـنک ؟ ناسآ  وا  رب  ار  نامیاز  يراوشد  اـت  داد  مسق 
نامهیم زور ، هس  .دـناوخ  نورد  هب  شدـنزرف  اب  ار  همطاف  دز و  كاچ  ار  دوخ  هنیـس  لـیئربج ، تراـشا  هب  .درب  یمن  داـی  زا  ار  شزور 

هدرک ترجه  شنارای  دمحم و  هک  تسا  اه  لاس  اما  ...دوب  وا  هلاس  رازه  دـنچ  تارطاخ  نیرت  نیریـش  شردام ، رارک و  ردـیح  يراد 
یلع و وا و  زاـمن  دـنک و  یمن  مرگ  ار  شلد  بش ، ياـه  همین  رد  دـمحم  تاـجانم  يادـص  رگید  تسا ؛ هدـش  اـهنت  ياـهنت  وا  دـنا و 
رد هک  دـنیب  یم  ار  ناکرـشم  دـیآ ؛ یم  دوـخ  هب  ناـهگان  هآ ! هآ ، ...دـناشک  یمن  شراـنک  هب  ادـتقا  يارب  ار  کـئالم  لـیخ  هجیدـخ ،

؟ تسا هدش  هچ  ایادخ ! دنشک ؛ یم  دایرف  رایتخا  یب  هدرک ، نوگرگد  ار  ناش  هرهچ  سرت ، .دنبارطضا  مطالت و  رد  شفارطا ،

...اریثک هّللدمحلا  اریبک و  ربکا  هّللا  هّللا ؛ الا  هلا  ال  ربکا ، هّللا  ربکا ، هّللا  ربکا ، هّللا  دسر ؛ یم  ششوگ  هب  نینطرپ ، ییادص  ناهگان 

.تسا هدروآ  دورف  میظعت  رسهلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دمحم  یهلا  هاپس  هرطیس  رد  هکم ، رسارس  تسا ؛ هتـشذگن  شیب  یتعاس 
ار اه  تسد  هتفرگ ، رارق  هبعک  ماب  رب  لالب ، .دنا  هدش  لامیاپ  زیر ، زیر  هکت و  هکت  هبعک ، ياه  هلپ  ریز  نیغورد ، رامـش و  یب  نایادـخ 

.دیوگ یم  ناذا  هداهن ، اه  شوگ  رانک 

«. انیبُم احتَف  کل  انحَتَف  ّانِا  : » دنک یم  همزمز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ناج  شوگ  رد  هتسهآ  لیئربج  دنزیر و  یم  قوش  کشا  همه 
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هدازربکا ریما  / قشع زکرم  حتف 

هتشون قوش  نیرز  طخ  اب  شا  یناشیپ  رب  هک  دنز  یم  دنخبل  يزور  هب  میوقت ، نامشچ  تسا و  هدرک  عولط  دیما  ياه  هنارک  زا  حبص ،
«. انیبم احتف  کل  انحتف  انا   » تسا

.دنا هداتسیا  يزوریپ  یگداتسیا و  زارفرس  ياه  هلق  رب  هک  دنیادخ  نادرم  نیا  تسا و  زوریپ  هشیمه  هک  تسا  دنوادخ  نیا 

ار وا  مان  رکذ  دـنراد و  یمرب  ماگ  وا  هار  رد  هک  تسا  ینادرم  هانپ  تشپ و  هشیمه  دـنوادخ ، تسد  .تسا  نانمؤم  هد  يرای  دـنوادخ ،
، ناهج .تسوا  غیرد  یب  ياه  تمعن  لیفط  یتسه ، هک  وا  دـنیوا ؛ تفوطع  تمحر و  رادـماو  اهزور  مامت  .دـنزاس  یم  يراـج  بل  رب 

.تسا تمکح  ناوخ  روخ  هزیر 

اه و هام  اهزور ، زا  دوب  هداد  ار  شا  هدعو  ادخ ، ربمایپ  هک  يزور  نانمؤم ؛ يارب  تسا  رفظ  زور  زورما ،

نما مرح  .دشاب  دنوادخ  نادرم  تسد  رد  دـیاب  دـنوادخ ، هناخ  دـیلک  دـشاب ! ادـخ  هناخ  دـیاب  ادـخ  هناخ  .تلاسر  نیزاغآ  ياه  لاس 
.دشاب ادخ  نادرم  نمأم  میرح و  دیاب  یهلا ،

ياه هشوگ  رب  بش ، دنچ  ره  .اه  یسپاولد  نایاپ  هطقن  يراگتسر و  زاغآ  هطقن  تسا ، هکم  اجنیا  .یهلا  راونا  ندعم  تسا ؛ هکم  اجنیا 
چیه ار  شیاه  هچوک  دنچ  ره  تشادن ؛ قمر  هاگ  چیه  شباتفآ  دوبن و  یبآ  زگره  هکم  نامـسآ  دنچ  ره  دوب ، هدـینت  یهابت  ِرات  رهش ،
هوک دـنچره  دـندوب ؛ هدـیدن  شیوخ  هب  ار  ینـشور  غارچ  تقو  چـیه  اه  هناخ  دوب و  هرکن  راشرـس  بـالگ  میمـش  ساـی و  رطع  هاـگ 

هدومزآ اهراب  اهراب و  ار  یگتـشگرس  شیاه ، نابایب  ياه  لـمر  دـنچره  دـندوب ؛ یتسه  ياـه  ناـبایب  ماـمت  زا  رت  هدروخرـس  شیاـه ،
.ییاهر دوب و  يداش  روآ  مایپ  هّللا ، لوسر  ینامسآ  ناتسد  هب  هکم  حتف  زور  حبص  زورما ، حبص  اما  دندوب ،

يدمحم میمش  شیاه  هچوک  رد  هرابود  ات  تسا  هداهن  هکم  كاخ  رب  مدق  تسوا ، ناتسد  رد  یتسه  ناج  هک  وا  ریذن ، ریـشب و  ربمایپ 
يراگتـسر و هک  اجنآ  ات  كالفا ! تمـس  هب  دنـشکب  دق  اه  هوک  ات  دـنوش ، نشور  شلامج  تینارون  زا  یکی  یکی  اه  هناخ  ات  دـچیپب !

رهش همه  مهس  تداعس ،
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.دندرک یم  شیوخ  تیلهاج  رب  هدجس  دنتخیر و  یم  یگنس  ياه  تب  ياپ  ناشناردپ ، ار  یتخبشوخ  زا  ناشمهس  هک  اهنآ  دوش ،

ار نارفاک  دناسرتب  ات  ناگدنروآ ؛ نامیا  يراگتسر  هب  دهدب  تراشب  ات  رفظ ، يزوریپ و  هب  دهد  دیون  ار  ناهج  ار ، رهـش  ات  دمآ  ربمایپ 
دبا يارب  هک  یلزا  يا  هیده  دروایب ؛ هیده  هکم  لها  يارب  ار  تداعس  تزع و  يراگتـسر و  ات  دمآ ، ربمایپ  .تمایق  رد  یهلا  باذع  زا 

.تسا هدمآ 

رد يزور  هک  ار  یقایتشا  قوش و  قرب  دنیب  یم  میوقت  نامشچ  رد  خیرات  تسا و  هدروآرب  رس  اه  هنارک  نیرت  نشور  زا  حبـص ، زورما 
 . ...هکم قشع ، زکرم  مالسا ، نوناک  حتف  زا  تشاد  نایرج  نانمؤم  نامشچ 
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تداهش 

هراشا

هبنش هس 

رهم 1385  23

ناضمر 1427  21

oct.15.2006

يدمحم سابع  / الوم زیخرب 

؛ تساهنت هفوک  زورما ،

.دنهد یم  وشو  تسش  بش  اب  ار  كاخ  نت  هک  دننامسآ  ياه  هراتس  اه ، ناراب 

.تسا هداتفا  هلصاف  اه  نرق  اه  هدنز  یگدنز و  نیب  وت ، زا  دعب 

یب زا  مدآ  هک  ییاـه  بش  نیمه  لـثم  دنتـسین ؛ ییاـشامت  رگید  مه  یباـتفآ  ياـهزور  نیا  .دـشک  یم  سفن  یتخـس  هـب  وـت  یب  رهش ،
.دنک یم  قد  یگراتس 

.دنک یم  اوجن  ناتسلخن  اب  اه  بش  همین  تا ، هتفکشن  ضغب  زونه  اما  یتسین ،

.دننک یم  يدرگبش  ار  یلاوح  نیا  تیوب ، ياوه  هب  زونه  اهداب 

.دشک یم  سفن  ناج  همین  رهش  ياه  کلپ  تشپ  میسن ،

هدیدن ار  یماب  چیه  .دنمهف  یمن  ار  ناراب  لاح  مه  اه  نادوان  اهزور ، نیا  یتح  .درادن  مه  اب  یقرف  اهدوبن  دوب و  یـشابن ، وت  هک  یتقو 
.دشاب هتسب  کلپ  يرتوبک  باوخ  رد  هک  ما 

! يدناشون یم  نام  هنشت  ياه  حور  هب  هرطق  هرطق  ار  تراقفلاوذ  يراشرس  ات  يدوب  زونه  شاک 
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هب ییاشگب و  هرجنپ  رگید ، راب  دـیاش  ات  دـنا  هدـنام  هریخ  تا  هناخ  ياه  هرجنپ  هب  ناتخرد  ياه  هخاش  رب  اـه ، کـشجنگ  وت ، زا  دـعب 
.ینک ناشنامهم  يدنخبل 

.تسوت شوپ  هایس  رسارس  رهش ، دننک و  یم  توالت  نآرق  اه  لخن  يور  هبور  اهریجنا ، اه و  نوتیز  وت ، زا  دعب 

ياهربا تشپ  ناهنپ  دبا  ات  باتفآ  دور و  یم  ورف  دوخ  رد  نیمز  دزیر ؛ یم  ورف  مهرد  ار  كاخ  ياه  هناش  هزرل ، نیمز  یشابن ، وت  رگا 
.دنام دهاوخ  مرش 

.تسا نیمز  زیختسر  تنتفر ،

.دنرابب تلادع  هرطق  هرطق  ات  هدب  اهربا  هب  ار  تا  هتفاکش  رس  ریشمش 

، وت زا  دعب  .دـنزب  دایرف  هرجنح  مادـک  اب  ار  شیاه  ضغب  ناتـسلخن ، دـنک و  هیرگ  مشچ  مادـک  رد  ار  شیاه  یگنتلد  هاچ ، وت  زا  دـعب 
؟ دنک عولط  مالظ  بش  رد  دیـشروخ ، مادک  یناشیپ  زا  هام ، دور و  ورف  مارآ  یباوخ  هب  ور  بش ، مادک  هناقـشاع  ياپ  يادـص  اب  هفوک 

.دنوش یم  مامت  اه  هراتس  يرابن ، وت  رگا  دش و  دهاوخ  شومارف  یگدنز  یشابن ، وت  رگا 

.وت اب  قشع  هک  نانچ  میدش ؛ زاغآ  وت  اب  ام 

یـسپاولد هودـنا و  رابغ  ریز  رد  نیمز  وت ، زا  دـعب  هک  هاوخن  هاوخم ! نامیاهنت  راذـگم و  نامیاهنت  .میتخومآ  هک  یتسه  یمان  نیلوا  وت 
! دوش هابت 

 -! دیعلب هک  دیعلب -  دیهاوخ  ار  هفوک  رفک ، نوعاط  یشابن ، وت  رگا  .نک  او  کلپ  میرادن ؛ هلصاف  يا  هیناث  نامسآ ، نتخیر  ورف  ات 

هدازربکا ریما  / تخانشن یسک  ار  وت 

هقـالط هس  ار  اـیند  هک  یگداـس  ناـمه  هب  يدرک ، اـهر  ار  ناـهج  هک  یگداـس  ناـمه  هب  یتفرگ ؛ اـه  هچوک  زا  ار  تیازف  ناـج  میمش 
.يدرک ادج  شیوخ  زا  ار  یتحار  هک  یتحار  نامه  هب  تاقلعت ، زا  یتسش  تسد  هک  یگدوسآ  نامه  هب  يدرک ،
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يدوب تشهب  ياـهرد  هک  وت  يارب  تشادـن ؛ تیارب  هودـنا  مغ و  زج  چـیه  هک  یناـهج  زا  یتسب  رفـس  راـب  یتـشادرب و  ار  شیوخ  رون 
.نیمز رد  يدوب ، دنوادخ  هعساو  تمحر  همشچرس  هک  وت  نیمزرب ،

! اجنآ هب  يدرک  چوک  ناسآ  هچ  اهنیا و  همه  زا  يدیرب  لد  هداس ، هچ  وت  اما  درک ، یم  كالفا  هب  رخف  وت  اب  كاخ ،

.ینامسآ ياه  هلق  غرمیس  وت 

.دمآ دهاوخن  شا ، ییاهنت  ياه  هنابش  ورهر  نآ  رگید  هک  تسا  هدیمهف  نیمز 

یم همزمز  ار  دـنوادخ  بل  رب  ماـگ ، ره  رد  وت  .تسا  هدرکن  هتـشابنا  ار  اـه  هچوـک  نهذ  تیاـه ، ماـگ  گنهابرـض  هک  تسا  بش  ود 
.دنتفرگ یم  مد  اه  هناخ  اه و  هچوک  وت  اب  يدرک و 

چیه رگید  هک  تسا  بش  ود  .تسا  هدرکن  يداش  زا  راشرـس  ار  یمیتی  چـیه  نامـشچ  وت ، ياه  ماگ  يادـص  رگید  هک  تسا  بش  ود 
.تسا هتسشنن  هراظن  هب  ار  وت  ینامسآ  تروص  يرونت 

هتـشادن ار  یـسک  راظتنا  سپ  نیا  زا  دـیاب  هک  دـنا  هدـیمهف  امرخ  نان و  هار  هب  مشچ  ياه  هناخ  هزاـت  يا ، هدرک  نتفر  دـصق  هک  ـالاح 
دهاوخن شباوخ  تیوناز  رس  رب  یکدوک  چیه  رگید  .تسـشن  دهاوخن  تیاه  هناش  رب  یمیتی  چیه  رگید  .يدوب  وت  هک  یـسک  دنـشاب ؛

.ار نارگید  زیگنا  مغ  ياه  هنعط  دینش  یهاوخن  رگید  چیه  وت  درب و 

.بش تاظحل  نیرت  گنتلد  رد  ار  تیاه  یگتفشآ  دننک  كرد  نیا ، زا  دعب  ياه  لخن  ات  یتفرگ  اه  هچوک  زا  ار  تا  میمش 

.دمآ دهاوخن  ناشروبص  گنس  رگید  هک  دنبایرد  زین  اه  هاچ  اهداب ، هارمه  ات  تسا  هدیچیپن  اهداب  ماشم  رد  ترطع  هک  تسا  بش  ود 

دنروایب دای  هب  شیوخ  هظفاح  رد  اهنت  نیا ، زا  دعب  اه  هچوک  ات  یتفرگ  اه  هچوک  زا  ار  ترطع  اقآ !

.یتفگ یم  ادخ  رکذ  یتقو  دندش ؛ یم  اوآ  مه  وت  اب  هک  ار  یتاظحل 

.یتسش تسد  ایند  زا  هک  یگداس  نامه  هب  یتفرگ ؛ اه  هچوک  نهذ  زا  ار  تا  میمش 

.تخانش دهاوخن  یسک  ار  وت  تخانشن ؛ یسک 
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هدازربکا ریما  / دییوگب هفوک  هب 

یکی ار  رهش  ياه  هبارخ  دنا ! هدش  میتی  رگید  دییوگب  هفوک  ناکدوک  هب  .درک  دنهاوخن  اود  ار  یلع  درد  رگید  ریـش ، ياه  هساک  نیا 
ناهج زا  یلع  هک  شوپب  ناهج  زا  مشچ  دییوگب  وا  هب  ار ؛ شیالوم  تروص  دید  یم  اما  دوب ، انیبان  هک  يدرمریپ  لابند  .دـیدرگب  یکی 

.تسب مشچ 

هداد تسد  زا  يوش  نانز  هب  دینک ! بابلا  قد  ار  هفوک  ياه  هناخ  مامت  .ار  شیاه  ماگ  گنهابرـض  دینـش  دهاوخن  رگید  دییوگب  وا  هب 
.دنراپسب ناشتارطاخ  هب  دروآ ، یم  امرخ  نان و  ناشیارب  اه  بش  هک  ار  يا  هبیرغ  دییوگب 

! نیرفن ار  یلع  وا ، نامشچ  شیپ  دروآ و  یم  هک  ییامرخ  نان و  رطاخ  هب  دینک  شیاعد  ات  دمآ  دهاوخن  هبیرغ  نآ  رگید  دییوگب 

هب اهداب  رد  ار  ناشیاه  گرب  دنتـسرفب و  بآ  يوجو  تسج  رد  کشخ ، ياه  نیمز  رد  ار  ناشیاه  هشیر  دییوگب  هفوک  ياه  لخن  هب 
ار شا  هیرگ  قه  قه  يادص  ار و  اه  لخن  درک  یم  يرایبآ  شکـشا ، اب  هک  وا  دمآ  دهاوخن  رگید  دنزاس ، اهر  انـشآ  ياهادـص  لابند 

.درک یم  توالت  اه  لخن  يارب  طقف 

، شبآ لالز  هک  میوگ  یم  ار  یهاچ  زیرب ؛ کـشا  وا  مغ  رد  ترادـید ؛ هب  دـمآ  دـهاوخن  بشما  زا  رگید  یلع  دـییوگب  هفوک  هاـچ  هب 
.دوب یلع  روبص  گنس 

! دش دهاوخن  رپ  یلع  ياشامت  زا  شهاگن  رگید  دییوگب  هفوک  هب 

نابز شوخ  هیطع  / بارحم هودنا 

«. ِهبْعَکلا ِّبَر  ُتُْزف َو  »

: دناوخ یم  هیرگ  هب  ار  هفوک  نامشچ  ییاهنت ، یمیتی و  زیگنا  مغ  ياه  هیاس  تس و  يربا  نامنامشچ  هچوک  هچوک  وت  یب 
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.رهش نیگمغ  ياه  مشچ  نشور  ياه  هظحل  زا  يرذگ  یم  يراذگ و  یم  هدیپس  رب  ماگ 

.وت نشور  یناشیپ  هتسشن  نوخ  هب  دیشروخ  زج  زیچ  چیه  دنک ؛ یمن  نشور  ار  بارحم  هودنا  یکیرات  زیچ  چیه 

.ار تندوبن  راشرس  هودنا  دراب  یم  هفوک  ياه  مشچ 

شمالک تشاد و  قشع  یگرزب  هب  یبلق  هک  وا  نامیتی ؛ نابرهم  ردـپ  دوب و  نانمؤمریما  هک  ار  يدرم  قارف  دراـب  یم  هفوک  ياـه  مشچ 
.شناقشاع هار  غارچ  دوب ، یتغالب  جهن 

ره يا ، هدنرپ  نوچ  وت  هدروخ و  ناراب  كاخ  زا  دزیخ  یمرب  مغ  يوب  .ار  شهودنا  دراب  یم  نامـسآ  دراد و  نت  هب  ازع  نهاریپ  رهش ،
.يریگ یم  جوا  نامسآ  رد  هظحل 

.دنام یم  میتی  رهش  ياه  مشچ  يرذگ و  یم  وت 

.دیشروخ هچ  ره  هراتس ، هچره  ات  يریگ  یم  جوا  يرذگ و  یم  وت 

هدازربکا ریما  / زار مرحم 

یسک یب  يابش  نیا  وت  يونش  یم  ُمالد  درد 

یسفن مه  ملد  اب  وت  يدش  نم  زار  مَرحَم 

! متبرغ کشا  دهاش  نم  ییاهنت  مدمه 

مغ درد و  يابش  نیا  وت  ونم ، يافرح  هدب  شوگ 

هاوگ ابش  یکیرات  ملد  یبیرغ  ارب 

هاچ هنومز  نیا  وت  هدش  ممتام  درد و  مَرحَم 

مدوخ ياتسد  اب  مدوخ ، يزور  هی  مدنک  هک  یهاچ 

مغ درد و  راد  ریگ و  وت  هدش  نم  روبص  گنس 

هدش نم  هانپ  تشپ و  امدآ  نیب  هک  یهاچ 

هدش نم  هآ  مدمه  هونش  یم  ُمالد  درد 
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درد متام و  هصغ و  زا  مُرپ  هک  مهاچ  هی  منم 

درگ رابغ و  وت  هنفد  هک  مدش  هنییآ  هی  لثم 

داژن لیلخ  هدیعس  / اهنت درم 

اهنت درم  اجنیا ، هب  دمآ  یم  هک  یتقو 

اهنت درم  امرخ ، نان و  زا  يا  هلوک  اب 

دروآ یم  دوخ  نابرهم  ياه  تسد  اب 

اهنت درم  ار  نامسآ  تفه  زا  هشوگ  کی 

تفگ یم  دوب و  شنابز  رب  مئاد  مان  کی 

اهنت درم  ارهز ،» : » هتسویپ هتسهآ و 

دماین بشید  ارچ  مناد  یمن  اما 

؟ اهنت درم  ایرد ، هب  ار  ام  دنک  نامهم 

دوب ناهن  يرهم  شا  هنیس  رد  منک  یم  سح 

اهنت درم  اهاط ، لآ  نامدود  زا 

درادن رگید  هدروخ و  تبرض  دنتفگ :

اهنت درم  ادرف  حبص  تمس  هب  یهار 

میرادن میراظتنا و  مشچ  نانچمه  ام 

اهنت درم  ار ، رفن  کی  یتح  هفوک  رد 

* * *
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درب شدوخ  اب  ار  نامسآ  تفه  زا  هشوگ  کی 

اهنت درم  اهنت ، درم  اهنت ، درم  نآ 

سدق یناهج  زور 

هراشا

رهم 1385  28

ناضمر 1427  26

oct.20.2006

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / هّزغ ...ولا 

ولا

...!؟ هّزغ ...ولا 

.تسا لاغشا  هک  تساه  لاس  طخ  نیا 

! راگنا دوش  یم  لصو  عطق و  ولا !

! ربخ هچ  هناخ  زا 

.تسورد لصف  مه  زونه  ایآ 

؟ هدیسرن اه  نوتیز  تشادرب  لصف 

.يدوب هداتسرف  هکوپ  زا  يدنب  ندرگ  مکرتخد ، يارب 

.دهد یم  هتخوس  ياه  تشوگ  يوب  مه  زونه  تدنب  ندرگ 

.داد یم  نوخ  يوب  هک  مه  تا  هیده  .دسرت  یم  یلیخ  نوخ  زا  مکرتخد 

! هّزغ ولا 

.منک شوگ  ار  يدازآ  ات  یتسرفب  یهام  شوگ  مارب  يداد  لوق 
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.مرظتنم زونه  نم 

؟ دنام یمن  اج  هک  اه  نیم  يور  رگید  ترچلیو  ياه  خرچ  یتسار !

.تسا لاغشا  هک  تساه  لاس  طخ  نیا  ولا ! ولا !

ییاضر هدیمح  / هدیپس ات 

يا و هداتسیا  .تیاهزور  هتخیر  ورف  تشونرـس  هب  يا  هداد  هیکت  .ینک  شومارف  ار  تیاهزور  یکیرات  ات  يدرگ  یم  یغارچ  لابند  هب 
.يا هداتسیا  هنادرم  اما  یناریو ، نورد  زا  .تسا  هتخادنا  گنچ  تا  هرهچ  رب  قیمع  يدرد  .يا  هدنام  هریخ  ار  تتارطاخ 

.دزیر یم  ورف  هرطق  هرطق  تا  یناشیپ  زا  قیمع  یمشخ  دزو و  یم  وت  رد  بش 

.ینک یم  سح  رت  کیدزن  ار  سیلبا  ياه  همکچ  يادص  دتلغ و  یم  شیوخ  هتخادگ  يولهپ  رب  سدقملا ، تیب 

دق رتسکاـخ  دود و  رد  .ییرگ  یم  تیاـه  هتخاـی  ماـمت  اـب  .يا  هدرک  شومارف  ار  تیاـه  مشچ  .يوـش  یم  یهار  درد ، هناـش  هب  هناـش 
اب شا ، هتفر  تراغ  هب  ياهزرم  اب  ینز ؛ یم  دایرف  ار  تنیمزرس  .شا  هتخیر  ورف  ياهراوید  اب  ینز ؛ یم  دایرف  ار  تنیمزرس  .يا  هدیشک 

رد هک  یسدقملا  تیب  اب  شا ، هراوآ  نامدرم  یلاخ و  ياه  هناخ 

.تسین ادیپ  دنز و  یم  اپ  تسد و  نوخ  یخرس  دود و  يرتسکاخ  يال  هبال  هنیک ، ياه  لاگنچ 

یم لاب  .یـشک  یم  شود  هب  ار  تهودـنا  راـب  هلوک  ینز و  یم  داـیرف  .متریح  رد  تا  یگنادرم  زا  نم  ینز و  یم  داـیرف  ار  تنیمزرس 
.دنا هدش  ریقح  تیاه  ماگ  ریز  یگنادرم ، ياه  هلق  نیرخآ  .تنیمزرس  یمخز  ياهوتسرپ  اب  يریگ 

.دنیشنب هراظن  هب  ار  تندش  دیشروخ  ات  دنا  هدش  هدوشگ  تریح  هب  تا  یگرزب  هب  ور  ناهج ، ياه  هرجنپ  مامت  .یشیدنا  یم  گرزب 

.دنک یم  شوماخ  ار  اه  هلولگ  يادص  تیاهدایرف ،
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تیارب تسا و  هدز  هرگ  نامـسآ  هب  ار  شیاه  تسد  سدـقملا ، تیب  .يور  یم  شیپ  یـشوج و  یم  .دـنا  هدـش  طسبنم  تیاه  ناـیرش 
.تسا کیدزن  هدیپس  اما  ریگارف ، بش  هچرگا  .دراب  یم  تخس 

يربکا همطاف  !/ زرابم زیخرب 

كدوک يا  .منیب  یم  رت  کیدزن  ار  سدـقملا  تیب  دـیمارپ  اما  هتـسخ ، ياه  مشچ  میرتانـشآ و  خـیرات ، رظتنم  دـنزرف  يا  وت  اـب  زورما 
ياه هلال  دای  ار و  وت  غیرد ! یب  غیرد  یب  .متـسه  انـشآ  وت  اب  نم  گنـس ! يوهایه  رد  نامیا  ِشمارآ  دـنزرف  نوتیز ، ياـه  غاـب  هچوک 

.مراپس یم  رطاخ  هب  ار  نیطسلف  نینوخ  ناماد  رد  هدش  رپرپ 

کچوک درم  يا  تساهنآ .» زا  سدق   » هک موش  اوآ  مه  سدق ، نارتوبک  يادـص  اب  زورما  مهاوخ  یم  زیخرب ! سدـق ، دـیواج  هسامح 
هناشن ار  نامـسآ  جوا  وت  مراد و  كاخ  رد  هشیر  نم  .ینز  یم  مدـق  نم  هتـسخ  ياه  ماگ  زا  رتولج  نامـسآ  کی  وت  مناد  یم  زراـبم !

.يور یم 

! تداهج اب  یتفرگ  ار  سدق  ياه  هناش  ریز  ابیز ، ردقچ 

یمیظعلادبع همطاف  / ینیطسلف وت 

ینک و هرگ  رتـشیب  دـیاب  ار  تیاـه  تشم  .یگدـنز  روش  زا  دـنخبل ، زا  تنیمزرـس  تسا  یلاـخ  زونه  .دراد  نوخ  يوب  زوـنه  تکاـخ 
.متس ناهد  رب  یبوکب 

! دنا هدش  ریپ  ردقچ  تناردام  .ناهج  رد  تسا  هدش  ریگارف  تیادص 

! تسا هدش  هتسکش  ردقچ  ناشناردارب  غاد  زا  تنارهاوخ  تماق 

.یسانش یم  وت  هک  تسا  يا  هژاو  نیرتانعم  یب  یگدنز ، هک  مناد  یم 

.يا هدرک  شومارف  ار  تیاهدنخبل  تساه  لاس  هک  مناد  یم 

! شاب راودیما  مه  زاب  یلو 

.دزادنین نیمز  رب  ار  وت  اه ، یتلادع  یب  نافوت  ات  یتسیاب  رتراوتسا  دیاب  طقف  تسا ؛ یندمآ  راهب ،
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.تمواقم نامسآ  رد  یشخرد  یم  دبا  ات  هک  یخیرات  هوکش  وت »  » .ار تکاخ  ار و  تنادیهش  ار ، تدوخ  ینزب  دایرف  رتاسر  دیاب 

.رارق یب  هشیمه  نیمزرس  راظتنا ، اه  نرق  نیمزرس  اه ، تمواقم  هلاس  رازه  نیمزرس  ینیطسلف ؛ وت 

.درادن ییاج  وت  رد  ناتسمز  ینیطسلف و  وت  .دیآ  یم  منیمزرس  تمس  هب  وت  نامسآ  ياهربا  تمس  زا  راهب ، هک  ینیطسلف  وت 

يدمحم سابع  / خرس نوتیز 

رادرب ونومسآ  ياه  هراتس 

رود زیرب  ومچرپ  ور  هراتس 

نوخرچب ترس  ور  وهام  هکس 

روک هشب  هنمشد  یچ  ره  مشچ  ات 

دنبب نوتیز  هخاش  هب  وتاکشا 

هنوش ت يور  يارتفک  هب  هدب 

نک تاپ  ریز  شرف  ونیمز  كاخ 

هنوخ ت فقس  ونومسآ  یبآ 

رباربان گنج  يوت  هرمع  هی 

تتشم وت  ياگنس  هش  یم  هلولگ 

تانمشد یبرس  ياه  هلولگ 

تتشرد يامشچ  وت  هنک  یم  لگ 

هیگنس تاه  هچب  ياکسورع 

لیبابا نش  یم  هک  ییاکسورع 

نگنجب ناوخ  یم  هک  ییاه  هدنرپ 

لیف رکشل  اب  ادخ  رطاخ  هب 
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يزور هی  نوتاکشا  ياه  هراتس 

نیرفن هایس  بش  وت  هش  یم  هام 

نوخ مه  نیا  هش  یم  نوراب  يزور  هی 

نیطسلف هنک  یم  لگ  زاب  هشقن  وت 
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(( جع ) رصع یلو  ترضح  ناتسآ  هب   ) مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

يدمحم سابع  / تندمآ قوش  هب 

.تسا رتوب  شوخ  ما ، هدییوب  نونکات  هک  ییاه  لگ  همه  زا  تیادص  هک  مناد  یم 

.ما هداتسرف  تیاه  مدق  زاوشیپ  هب  ار  میاه  مشچ  میایب ، ایند  هب  هکنآ  زا  شیپ  اه  لاس  نم 

! دمآ دهاوخ  تمس  مادک  زا  یک و  وت ، يادص  متسناد  یم  شاک  طقف 

.ما هدرک  راطق  هنیآ  يولج  ما و  هدیچ  ار  ابیز  ياه  لگ  هتسد  هک  تساه  لاس  تندمآ  قوش  هب 

.ما هتشاد  هگن  زاب  هشیمه  تندمآ ، قوش  هب  ار  اه  هرجنپ 

هاگ چیه  هک  ییاه  همان  رد  شاک  .ما  هدیـشک  اه  هیاس  همه  زا  رتدنلب  ار  باتفآ  ما و  هدرک  رت  ینالوط  ار  ناماهزور  تندمآ ، قوش  هب 
! یتشون یم  نامیارب  ار  تندمآ  تقو  يداتسرفن ،

.دزوس یم  درد  زا  نامیاهرعش  ناوختسا  زغم  ات  وت  یب  .ما  هتسب  خی  امرس  زا  وت  یب 

.تسا هدنامن  یقاب  رتشیب  سفن  دنچ  ناماه ، سفن  ندش  دمجنم  ات 

! دوش یناراب  مه  زاب  ام ، رواجم  ياوه  ات  یشکب  سفن  یلاوح  نیمه  رد  مه  وت  شاک 

.تسا هداتفا  هلصاف  دیشروخ  دنچ  تمرگ  ناتسد  هیاس  ام و  نیب 
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مامت هزادنا  هب  موش و  یم  زاوآ  مه  ناراب  اب  تیادص  ندینش  دیما  هب  نم  دراب ، یم  ناراب  هک  راب  ره 

.تسا هدشن  ریزارس  ناراب  يوب  اب  اه  هرجنپ  نیا  زا  تیادص  هاگ  چیه  اما  منک ، یم  تیادص  ناراب  ياه  هرطق 

! دسوپب اه  هلچلچ  رپ  زاوآ  تشپ  میادص  راذگن  اما  يراد ، هلصاف  نم  اب  هچوک  دنچ  مناد  یمن 

! دروخب هرگ  وت  دنخبل  شوخ  رطع  اب  نامیاه ، سفن  نیرخآ  راذگب  دنزب ! خی  ییاهنت  يامرس  زا  میاه  تسد  راذگن 

! میهدب ناج  وت ، دنخبل  همادا  رد  ام  ات  راذگب 

! دسانشن زور  بش و  باتفآ  تندمآ ، اب  ات  راذگب 

! میسرب رخآ  هب  وت  ياپ  رد  ام  راذگب 

! میریمب وت  قوش  زا  راذگب 

نیدلاردب مظاکدمحم  / تخرد زبس  يوب 

.دنیارس یم  هعمج  ياه  بورغ  ار  یهار  هب  مشچ  ياه  مغ 

ملد ادوس  هناخ  تمغ  دش ز  »

ملد اج  ره  هب  تفر  تبلط  رد 

قشع يایرد  رهوگ  بلط  رد  ... 

« ملد ایرد  وچ  جوم  دنز  جوم 

یتیب ود  دنچ  نامسآ ، ِلصو  ُرپ  لصف  ات  دیاش  دناد ؛ یم  هچ  یـسک  اما ، دنا ؛ هتفگ  راظتنا  جوم  بلط و  زا  هشیمه  هعمج ، ياه  بورغ 
! دشاب هدنامن  رتشیب 

هژاو نونکا ، مه  زا  دیاش  دناد ؛ یم  هچ  یـسک  دز ؟ هرگ  دـیما  دـنخبل و  هب  ار  یتسه  ياه  گنر  دوش  یمن  هک  تسا  هتفگ  یـسک  هچ 
.دنشاب هداتسیا  هناربلد  تعاس  نآ  لابقتسا  هب  لیصا ، شارت و  شوخ  ياه 

.داتفا هار  هتفرگرب و  تخرد  زبس  يوب  زا  يا  هشوت  هر  راظتنا ، سابل  رد  ناوت  یم  سپ 
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.مینک یم  انعم  رگید  روج  ار  راظتنا  تقو ، نآ  دیسر ؛ شیوخ  دلوت  زا  يا  هطقن  هب  ات  تفر  دیاب 

یتسه دـیق  زا  دـمهف  یم  تسا ، هدرک  رپ  ییابیز  ار  شیاهرعـش  زا  ردـقچ  دـمهف  یم  دـش ، هارمه  هنوگدـیپس  يراظتنا  اب  ناسنا  یتقو 
! تسا هتشاد  ییاشامت  هچ  ضحم ، یگدرپس  لد  ندیهر و 

درد یم  بش  ِرداچ  دش و  زور 

ملد اشامت ، شیع و  نآ  یپ  رد 

ياه هولج  دـنیایب و  دـیاب  اه  ملق  .دـنزادرپب  راظتنا  هویـش  نیرتابیز  نایب  هب  ات  تساه ؛ هژاو  شود  رب  ینیگنـس  تیلوئـسم  نایم ، نیا  رد 
! دننک رشتنم  اه  هشیدنا  ناتسراخ  رد  و  همجرت ، اه  لگ  نابز  هب  ار  يراظتنا  مشچ  ینابر 

يرصیقریم قداصدمحمدیس  / ...تروهظ اب  هک  يا 

! لجعلا دنک ، یم  ادیپ  انعم  ام  روضح  تروهظ  اب  هک  يا 

! لجعلا دننک ، یم  كرد  ار  دوخ  يالاو  ماقم  اه  ناسنا  تروهظ  اب  هک  يا 

! لجعلا یناشن ، یم  ورف  قوش  کشا  هب  ار  ام  قارف  شتآ  تروهظ  اب  هک  يا 

! لجعلا دبای ، یم  ققحت   (1)« مکنید مکل  تلمکا  مویلا   » رگید راب  کی  تروهظ ، اب  هک  يا 

! لجعلا ینکارپ ، یم  ناهج  رد  ار   (2)« لطابلا قهز  قحلا و  ءاج   » ياوآ تروهظ ، اب  هک  يا 

! لجعلا  (3)، دش دنهاوخ  نیمز  ثراو  ناحلاص  تروهظ ، اب  هک  يا 

! لجعلا  (4)، دش دنهاوخ  ملاع  ناربهر  دنمدرد ، هدیشک و  جنر  نیفعضتسم  تروهظ ، اب  هک  يا 

! لجعلا  (5)، دوش یم  یلجتم  وت  رد  هراب  کی  ایصوا ، ایبنا و  مامت  روضح  تروهظ ، اب  هک  يا 

ص:115

.3 هدئام : - . 1
.181 ءارسا : - . 2

هیآ 105. ایبنا ، هروس  زا  یتشادرب  - . 3
هیآ 5. صصق ، هروس  زا  یتشادرب  - . 4

.ءایبنالا ءایبنا  ایبنالا و  لوحذب  بلاطلا  نیا  هبدن : ياعد  زا  هلمج  نیا  رب  یهاگن  اب  - . 5

هرامش 89 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 150زکرم  هحفص 140 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14473/AKS BARNAMEH/#content_note_115_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14473/AKS BARNAMEH/#content_note_115_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14473/AKS BARNAMEH/#content_note_115_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14473/AKS BARNAMEH/#content_note_115_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14473/AKS BARNAMEH/#content_note_115_5
http://www.ghaemiyeh.com


یقلاخ یلع  / یهار هب  مشچ 

يارب دیاب  .دنا  هدش  مرگ  میادـص  رد  هام  بش و  .مرذـگ  یم  نامـسآ  رانک  زا  نیگنـس ، مارآ و  .تسا  درـس  منابیرگ  رد  بش ، ياوه 
يراج وت  رطع  میـسن  اـب  اـهنت  ار  شتقوم  ییاـبیز  بش ، تسا و  درـس  وت  یب  ياوه  .منک  وپاـکت  كزاـن  ینهاریپ  مرخآ ، ياـه  باوخ 

.درک دهاوخ 

نامرطاخ شقن  رب  ار  تلالز  سفن  یناشیرپ ، ياه  هاچ  يوجو  تسج  رد  ناهاگرحس ، میتشذگ و  تنتـساوخ  ياه  هزاورد  زا  بورغ 
.میونشب ناعنک  زا  یمان  هکنآ  یب  میبایب ، ینهاریپ  زا  یتح  یناشن  هکنآ  یب  میدرک ؛ کح 

، ناج یب  بوچراهچ  نیا  زا  تناتـشگنارس  شزاون  ات  دیاب  وت  ناتـسد  ار  اه  هرجنپ  مامت  دنکیرات ! درـس و  ردقچ  وت  دوجو  ياه  هنارک 
.دنیرفایب یشیاشگ 

؟ دراد ار  وت  يوب  ایرد  مادک  .یتسه  ییایرد  وت  هک  دندوب  هتفگ  مدز ؛ مدق  ار  لحاس  مامت 

یقلاخ یلع  / ندمآ دیما 

منرت دـنک و  یم  ینازرا  اهنآ  رب  ار  شیوخ  قایتشا  دـشک و  یم  شوغآ  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اه  نیمزرـس  هک  ییاه  هاگن  يارب 
هک ییاه  تسد  يارب  دوش ، یم  اهر  نامـسآ  رد  مامت ، همین  هک  ییاهدنخبل  يارب  دراگن ، یم  اه  كاخ  رب  فرگـش  يدیما  اب  ار  هسوب 
زبس يروبع  هک  ییاه  هداج  يارب  دریگ ، یم  جوا  يدیماان  تُهب و  رد  هک  ییاه  هیرگ  قه  قه  يارب  دیآ ، یم  دورف  نامـسآ  زا  دـیماان 

.مسیون یم  دیسر ، رخآ  هب  ماکان  هک  ییاه  هعمج  يارب  تسا و  هدش  متخ  ترسح  هآ  هب  هک  ییاهدیما  يارب  دننک ، یم  وزرآ  ار 

ياه هدـنخ  هب  لدـب  اهدـنخبل  هک  مناد  یم  ییآ ! یم  هک  مناد  یم  ...مریگ  یم  نشج  میرم  ياه  هخاش  اب  دوجو ، ماـمت  اـب  ار  تندـمآ 
.دش دهاوخ  دیما 
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.دش دهاوخ  راشرس  وت  زا  نامز ، نهذ  مناد  یم 

.میشاب دهاش  ار  فرگش  يروبع  دیاش  ات  میا  هتخود  ساسحا  ياه  هداج  هب  مشچ  هنیدآ ، نم و  مه  زورما  مرظتنم ، مه  زورما 

.تسا هدناشن  تبرغ  هب  شرادید ، ترسح  سپ  رد  ار  ناهج  تساه  لاس  هک  یعولط  میرظتنم ؛ ار  عولط 

اه نابز  مامت  رب  تمان  هک  ردقنآ  يونـشب ، ار  میادص  هک  ردقنآ  منزب ؛ ادص  ار  وت  مرادرب و  نامز  دـتمم  يادـص  زا  تسد  مهاوخ  یم 
.دوش يراج 

.ییآ یم  وت  هک  منزب  دایرف  مهاوخ  یم 

.تخادنا دهاوخ  نینط  اه  هاگرذگ  مامت  رب  قشع ، مناد  یم  دید ، دهاوخ  ار  وت  عولط  ناهج ، مناد  یم  .ییآ  یم  هک  مناد  یم 

.دش دهاوخ  یلجتم  وت  رون  اب  حبص ، درک و  دهاوخ  هزات  یسفن  ناهج ، ییآ و  یم  وت  مناد  یم 

تداع اه  مخز  نیا  شزوس  هب  ام  دنک ؛ زاب  رس  راظتنا ، ياه  مخز  ات  مشک  یم  سفن  درد  ياوه  رد 

دیما وت  ندـمآ  هب  یتسه  همه  .دزاون  یم  قشع  ياه  همخز  ار  هنیـس  هدوسرف  رات  تسا و  نیجع  وت  داـی  اـب  هک  ییاـه  مخز  میا ؛ هدرک 
.تسا هتسب 

يدمحم سابع  / هتسخ یهام 

رولب گنت  کیچوک  يایهام 

هنوخ س ضوح  وت  گرم  نوشوزرآ 

ضوح نویم  زمرق  يایهام 

هنوخدور س وت  ندرم  نوشوزرآ 

نآ یم  ایرد  زا  هک  ییاربا  يوب 

هنک یم  بات  یب  يروجدب  ور  انوا 
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ایهام دنلب  قه  قه  ابش 

هنک یم  باوخ  یب  ملاع و  مدآ و 

گنت ِيوت  هتسخ  یهام  نوا  منم 

؟ هن هگم  يرود  يایرد  وت  اما 

مَدََرب یم  دآ  یم  ایرد  يزور  هی 

؟ هن هگم  يرولب  گنت  نیا  زا  رود 

هچیپ یم  تاه  سفن  رطع  يزور  هی 

یسر یم  هجوم  یچ  ره  يادص  اب 

هریگ یم  ایرد  يوب  هگُنت  یچ  ره 

یسک یب  تشپ  هنکش  یم  هک  يزور 

هدازربکا ریما  / وت نودب 

وت نودب  ادرف  هب  تسین  دیما  یتح  ... 

وت نودب  یتح  ادرف  تسین  راک  رد 

ریسا مغ  دنب  رد  لد  نیا  يارب  رگید 

وت نودب  ایند  هدش  سفق  زا  رت  نیگمغ 

دنرب یم  کیرات  دصقم  مادک  تمس 

؟ وت نودب  ار  ام  هدز  هم  ياه  هداج  نیا 

تسا یهایس  اجنیا  دنک  یم  راک  مشچ  ات 

! وت نودب  اشامت  ياه  هچیرد  هتسب 

رگم دهد  ناج  ناهج  هب  وت  عولط  حبص 
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وت نودب  اه  نیقی  دنور  یم  غیت  رب 
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نیمز رب  هلعش  شکب  كانبات ! دیشروخ 

...وت نودب  امرس  بش  دش  دیدم  ام  رد 

یمیظعلادبع همطاف  / دراب یم  زور ، کی 

مناراب مرگ  ياه  هرطق  راظتنا  رد 

مناد یم  بوخ  ایادخ ، دراب ، یم  زور  کی 

ییایرد مشچ  کی  قشاع  نم  مقشاع  نم 

مناوخ یم  رعش  شیاه  جوم  دای  هب  بش  ره 

کشخ يریوک  اهنت  نم  زیگناروش ، تشد  وا 

مناتسمز لصف  نم  قشع ، راهب و  دص  وا 

شا ییاحیسم  تسد  زا  مرود  مرود ، دنچ  ره 

منامشچ هدرک  ور  نامسآ  تمس  هب  اما 

هک شیاهدنخبل  زج  مهاوخ ، یمن  يزیچ 

مناج یب  ياه  گر  رب  هفقو  یب  دهد  یم  ناج 

وا يارب  دیور  یم  زور  کی  دیآ و  یم 

منادلگ كاخ  نیا  زا  کچوک  خرس  بلق  کی 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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